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SPECYFIKACJA 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SWZ) 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY: 
 

Przedsiębiorstwo Techniczno – Handlowo – Usługowe „INTERPROMEX” 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

 

Zaprasza do złożenia oferty w trybie art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym bez negocjacji)  

o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy  

z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019  

ze zm.) – zwanej dalej ustawy PZP na dostawę pn: 

 

Ochrona Targowiska Miejskiego w Będzinie przy ul. Gzichowskiej.  
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I. Zamawiający  
 

Przedsiębiorstwo Techniczno – Handlowo – Usługowe „INTERPROMEX” 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

42-500 Będzin, ul. Paryska 11. 
Tel. 32/267-60-00   Fax. 32/267-36-17 

NIP: 625-001-03-56  REGON: 003453009 
E-mail: sekretariat@interpromex.pl 

Godziny pracy Zamawiającego: 7:00- 15:00 od poniedziałku do piątku. 
 
Adres strony internetowej na której prowadzone będzie postępowanie: 
https://platformazakupowa.pl/pn/interpromex/proceedings 
 
 

II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne 
dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

 
Adres strony internetowej na której udostępnione będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty 
zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: 
https://platformazakupowa.pl/pn/interpromex/proceedings 
 

III. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie 
art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 
2019), zwanej dalej także „Pzp” oraz niniejszej SWZ o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 3 Pzp. 

IV. Opis przedmiotu zamówienia 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie ochrony Targowiska Miejskiego w Będzinie przy  
ul. Gzichowskiej, w skład którego wchodzi: 

 całodobowa ochrona mienia Targowiska Miejskiego w Będzinie przy ul. Gzichowskiej, 
 całodobowy monitoring terenu Targowiska, 
 utrzymanie radiowęzła na Targowisku, 
 w dni targowe ustawianie samochodów parkujących na parkingach  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisano w załączniku nr 3 do SWZ.  

2. Działając w dyspozycji art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający zastrzega, że  
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy u których minimalny wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych wynosi nie mniej niż 50% stanu zatrudnienia, w rozmienieniu przepisów ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 
2019r. poz. 1172, 1495, 1696, 1818 z późn. zm.)   Pracownicy zatrudnieni przez Wykonawcę do realizacji 
przedmiotu zamówienia winni być sprawni fizycznie, tzn. bez względu na stan zdrowia czy stopień 
niepełnosprawności musza sprostać obowiązkom wynikającym z realizacji zamówienia. Ryzyko i skutki 
zatrudnienia osoby, która nie będzie w stanie sprostać obowiązkom nałożonym umową spoczywa wyłącznie 
na Wykonawcy. 

3. Zamawiający wymaga aby przy realizacji przedmiotu zamówienia, w zakresie czynności o których mowa w 
OPZ, zostały zatrudnione osoby na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510) [dalej: KP] z uwzględnieniem minimalnego 
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207) przez cały okres realizacji przedmiotu umowy,  
w liczbie osób gwarantującej prawidłowe i jakościowe wykonanie przedmiotu umowy. 
W związku z powyższym Wykonawca, w odniesieniu do pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy  
o pracę, zobowiązany będzie, przed przystąpieniem do realizacji usługi, do przedstawienia Zamawiającemu 
kopii zanonimizowanych (pozbawionych danych osobowych pracowników) umów o pracę potwierdzonych „za 
zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę. 
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4. Nomenklatura  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
    - Główny przedmiot:  79710000-4  Usługi ochroniarskie 

V. Opis części zamówienia  

Przedmiot zamówienia nie jest podzielony na części. 

VI. Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Powody niedokonania podziału zamówienia na 
części: z uwagi na jednorodny charakter zamówienia, względy bezpieczeństwa, skoordynowanie pracy 
oraz kwestie odpowiedzialności majątkowej.  

VII. Informacja dotycząca ofert wariantowych 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

VIII. Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający  wymaga wniesienia wadium.  

IX. Informacja o przewidzianych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1  pkt. 7- 8 Pzp 

Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia  zamówień, o których mowa w art. 214 
ust. 1 pkt 7 i 8  Pzp.  

X. Informacja dotycząca przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej 

 Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej. 

XI. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 
zamawiającym a wykonawcą 

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z wykonawcą w walucie obcej. 

XII. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

XIII. Termin wykonania  zamówienia 

    Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2023r do 31.12.2023r. 

XIV. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu  

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
1) nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale XV SWZ; 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

2. Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawcę spełnienia warunków określonych w art. 112 ust. 2 
Pzp dotyczących: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie; 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika 
to z odrębnych przepisów: 
- Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, posiadanie aktualnych, 
wymaganych przepisami prawa uprawnień do wykonywania zamówienia w zakresie ochrony fizycznej 
osób i mienia oraz monitorowania operacyjnego, wynikających z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r.  
o ochronie osób i mienia (Dz. U. 2019r. poz. 1495 z późn. zm.). 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
-  Zamawiający  uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 
na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 4.000.000,00 zł, dla jednej i wszystkich szkód oraz zakresem 
ubezpieczenia obejmującym przedmiot działalności Wykonawcy, co najmniej w zakresie obejmującym 
przedmiot zamówienia.   

4) zdolności technicznej lub zawodowej 
1.  W ciągu ostatnich trzech lat  przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał lub wykonuje 3 usługi ochrony fizycznej osób  
i mienia w obiekcie/obiektach użyteczności publicznej oraz monitorowania operacyjnego  
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o wartości minimum: 500 000,00 zł brutto każda wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane  
Za obiekt użyteczności publicznej uważa się dalej wskazane budynki wraz z ich otoczeniem: budynek 
przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, 
szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, 
handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, 
lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony 
do wykonywania podobnych funkcji, a także budynek biurowy i socjalny zgodnie z treścią § 3 pkt 6 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.).  
2. Dysponuje co najmniej jednym  centrum monitorowania sygnałów elektronicznych 
(antynapadowych) poprzez przesyłanie i odbiór sygnałów przekazywanych za pośrednictwem 
operatorów publicznych z wydzielonym prywatnym APNie, pracujące w torach transmisji telefonicznej 
przewodowej Contrach ID, GPRS lub radiowej w niezależnej częstotliwości, przyznanej przez Urząd 
Komunikacji Elektronicznej. 
3. Dysponuje urządzeniami (osobistymi) do prowadzenia bezpośredniej i stałej łączności na 
wydzielonej częstotliwości na terenie woj. śląskiego oraz ważnym zezwoleniem Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej w sprawie przydziału częstotliwości i zezwolenie na używanie urządzeń 
radiokomunikacyjnych, wydane na podstawie art. 145 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo 
telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.). 
4. Co najmniej dwoma oznakowanymi samochodami patrolowymi; oznaczenia wskazujące 
przedsiębiorcę i charakter działalności – ochrona. – załącznik nr 7. 
 

W celu potwierdzenia warunków wskazanych w pkt 2,3,4  należy posiadać potwierdzenie posiadania 
prywatnego APNu oraz zezwolenie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie przydziału 
częstotliwości i zezwolenie na używanie urządzeń radiokomunikacyjnych na obszarze będącym 
przedmiotem zamówienia wydane na podstawie art. 145 ustawy z dnia 16 lipca 2014r. Prawo 
telekomunikacyjne.  

 
5. Wykonawca w czasie trwania dni targowych zobowiązany jest dysponować własnymi 
kwalifikowanymi grupami interwencyjnymi (2 grupy interwencyjne), rozlokowane na stałe poza 
obiektem w trwale zewnętrznie oznaczonych samochodach, które przy zastosowaniu obowiązujących 
przepisów prawa o ruchu drogowym będą w stanie dotrzeć do obiektu w czasie nie dłuższym niż 15 
minut. W skład grup interwencyjnych wchodzić będzie co najmniej 2 osoby na grupę. 
6.  Wykonawca musi wykazać, że dysponuje: 

a. co najmniej 6 (sześcioma) osobami – kwalifikowanymi pracownikami ochrony uprawnionymi 
do wykonywania czynności opisanych w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o 
ochronie osób i mienia.  

b. co najmniej 1 (jedną ) osobą – kwalifikowanym pracownikiem ochrony uprawnionym do 
wykonywania czynności opisanych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r.  
o ochronie osób i mieni, posiadającym kwalifikacje określone w § 5 ust. 1 pkt. 1 i 2 
rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w 
sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89, poz. 828, z późn. zm).   

XV. Podstawy wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp, 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, 
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu 

karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia 
pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego 

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

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

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu, przestępstwo 
oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego przestępstwo przeciwko wiarygodności 
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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 dnia15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 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 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 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. 

7) wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia określone w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 
833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 
destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym 
rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 
dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na 
Ukrainie (Dz. Urz.UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1); 

8) wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia określone w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835). 

 

2. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

XVI. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie  zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw  
wykluczenia (podmiotowe środki dowodowe). 

1) Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć: 

Lp. Wymagany dokument 

1. Wypełniony formularz ofertowy 

2. Wypełniony formularz cenowy 

3. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania i spełniania 
warunków udziału w postępowaniu  
Na podstawie art. 125 ust. 1.   

4. Dokument KRS lub CEIDG  
W celu weryfikacji osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, tym samym 
składania oświadczenia woli. 

5. Pełnomocnictwo 
W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 
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dokumentów przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym 
(ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w 
oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

6. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika  
Do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia (dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia). 

7. Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych 
zasobów 
Pisemne zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji, których Wykonawca 
polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia (jeżeli dotyczy). 

 
2) Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, 
aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:  

 
a) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: 

Lp. Wymagany dokument 

1. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej.  
Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, o braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym 
Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie 
oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. – 
załącznik nr 4. 

2. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o 
niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o 
którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia i 
spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych przez Zamawiającego. 

3.  Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej  
W celu potwierdzenia warunku należy złożyć potwierdzoną za zgodność  
z oryginałem kopie polisy OC wraz z dowodami jej opłaty. 

4. Zezwolenie, licencja, koncesja lub wpis do rejestru w zakresie określonych usług 

1. W celu potwierdzenia warunku należy złożyć dokument potwierdzający posiadanie 
aktualnych, wymaganych przepisami prawa uprawnień do wykonywania zamówienia w 
zakresie ochrony fizycznej osób i mienia oraz monitorowania operacyjnego, 
wynikających z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 
2019r. poz. 1495 z późn. zm.). 

2. W celu potwierdzenia warunku należy złożyć dokumenty potwierdzające posiadanie 
prywatnego APNu oraz zezwolenie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie 
przydziału częstotliwości i zezwolenie na używanie urządzeń radiokomunikacyjnych na 
obszarze będącym przedmiotem zamówienia wydane na podstawie art. 145 ustawy z 
dnia 16 lipca 2014r. Prawo telekomunikacyjne. 

5.  Zdolności techniczne i zawodowe 

1. W celu potwierdzenia warunku zdolności technicznych i zawodowych Wykonawca 
winien złożyć dokumenty potwierdzające, że w ciągu ostatnich trzech lat  przed 
terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym 
okresie, wykonał lub wykonuje 3 usługi ochrony fizycznej osób i mienia w 
obiekcie/obiektach użyteczności publicznej oraz monitorowania operacyjnego o 
wartości minimum: 500 000,00 zł brutto każda wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. – 
załącznik nr 5. 

2. W celu potwierdzenia warunku zdolności technicznych i zawodowych Wykonawca 
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winien złożyć potwierdzenie posiadania prywatnego APNu oraz zezwolenia Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej w sprawie przydziału częstotliwości i zezwolenia na 
używanie urządzeń radiokomunikacyjnych na obszarze będącym przedmiotem 
zamówienia, wydane na podstawie art. 145 ustawy z dnia 16 lipca 2014r. Prawo 
telekomunikacyjne.  

3. W celu potwierdzenia warunku zdolności technicznych i zawodowych Wykonawca 
winien złożyć oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę – 
Załącznik nr 6.  

4. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające dysponowanie oznakowanymi pojazdami 
– Załącznik nr 7 

Inne dokumenty: 

6.  Dokument potwierdzający status wykonawcy jako zakładu pracy chronionej lub 
zakładu aktywności zawodowej. 
Decyzja w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu 
aktywności zawodowej, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. 
U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.3), lub inne dokumenty potwierdzające status 
wykonawcy jako zakładu pracy chronionej lub potwierdzające prowadzenie przez 
wykonawcę, lub przez jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie 
realizowała zamówienie publiczne, działalność obejmującą społeczną i zawodową 
integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych – jeżeli 
dotyczy. 

 
3) Jeżeli przedstawione dokumenty są w języku obcym wymagane jest tłumaczenie na język 

polski. 
4) Zgodnie z art. 128 ust. 1 Pzp, jeżeli Wykonawca nie złożył podmiotowych środków 

dowodowych lub złożone podmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający 
wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 

5) Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści podmiotowych 
środków dowodowych. 

6) 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 podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień 
ich złożenia. 

7) Jeżeli zajdą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki 
dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę do 
złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień 
ich złożenia. 

8) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 
Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i 
aktualność. 

9) Podmiotowe środki dowodowe, oraz inne dokumenty lub oświadczenia, Wykonawca składa 
pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej w postaci dokumentu elektronicznego 
podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym. 
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XVII. Poleganie na zasobach innych podmiotów. 

1) Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, może polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów trzecich, na 
zasadach określonych w art. 118–123 ustawy Pzp. 
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, zobowiązany 
jest: 
a) złożyć 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. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy, musi 
potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty 
dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności: 
 - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 
 - sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów  
    podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 
- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego   
   Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu    
   dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,    
   zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 
b) przedstawić na żądanie Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, określone w pkt. XVI. Pkt.2  lit. a 
SWZ, dotyczące tych podmiotów, na potwierdzenie, że nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia z 
postępowania. 
3) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 
Wykonawcę spełnianie warunków udziału w postępowaniu, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tych 
podmiotów podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy w pkt. 8 niniejszej SWZ. 
4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 
udostępniającego zasoby nie potwierdzą spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 
zajdą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie 
określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że 
samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
 

XVIII. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki   
cywilne/konsorcja) 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których 
mowa w Rozdziale XVI poz. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak 
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców 
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,  
z którego wynika podział realizacji przedmiotu zamówienia przez poszczególnych wykonawców. 

4. Oświadczenie i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy  
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

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

1) Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie i na zasadach określonych w 
art. 308 ust. 2 i ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy Pzp. Projekt umowy – Załącznik nr 8 do SWZ. 

2) Przed zawarciem umowy Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany jest do podania 
wszelkich informacji niezbędnych do wypełnienia treści umowy. 

 

XX. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie 
komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych  
i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej   

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym 
wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są elektronicznie za 
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pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma") pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego" dostępnego na 
stronie dotyczącej danego postępowania (nie dotyczy składania ofert). 

2. Korzystanie z platformy zakupowej przez wykonawcę jest bezpłatne. 

3. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 
1) akceptuje warunki korzystania z Platformy, 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 dostępnej pod adresem: 

https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view. 

4. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 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 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo-
aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, 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) Platforma 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. 

5. Za datę przekazania składanych dokumentów, oświadczeń, wniosków (innych niż wnioski o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu), zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji uznaje się kliknięcie 
przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego" po których pojawi się komunikat, że wiadomość 
została wysłana do Zamawiającego. 

6. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem 
Platformy. 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 Platformy do konkretnego Wykonawcy. 

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

8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania 
z Platformy, 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 
Pzp.  

9. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy 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. 

10. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści swz. 
10.1. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści swz 
wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert. 

10.2. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 11, przedłuża termin 
składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców  
z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o 
wyjaśnienie treści swz nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 11, zamawiający nie ma 
obowiązku udzielania wyjaśnień swz oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 

10.3. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 12, nie wpływa na bieg terminu składania 
wniosku o wyjaśnienie - treści swz. 
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XXI. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami 

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami: 
Karolina Smolnicka  

XXII. Wymagania dotyczące wadium. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej  oferty wadium w wysokości: 10 000,00 zł  
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 
 1) pieniądzu, 
 2)  gwarancjach bankowych; 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
4) 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 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 
299). 

4.  Wadium  w  formie  pieniądza  należy  wnieść  przelewem  na  konto  w : ING Bank Śląski S.A. o/Będzin 
nr konta: 61 1050 1227 1000 0008 0156 1002 

      z dopiskiem: 
„Wadium do ZP-5/2022 – ochrona Targowiska Miejskiego w Będzinie przy ul. Gzichowskiej”. 
UWAGA:  Za  termin  wniesienia  wadium  w  formie  pieniężnej  zostanie  przyjęty  termin  uznania 
rachunku Zamawiającego. 
W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza zaleca się załączenie do oferty potwierdzenia 
przelewu. 

5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub 
poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania: 

1)     musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez 
Wykonawcę określone w ustawie PZP; 

2)     z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty 
wadium; 

3)     powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; 
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą 

(z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert); 
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego 

postępowania; 
6)  beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Przedsiębiorstwo Techniczno – Handlowo –                                                               
Usługowe Interpromex Sp. z o.o. w Będzinie ; 
7) w  przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  (art.  58 

ustawy PZP), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj.  
zobowiązanych  z  tytułu  poręczenia  lub  gwarancji)  wszystkich  Wykonawców  wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum); 

6. Oferta  Wykonawcy,  który  nie  wniesie  wadium,  wniesie  wadium  w  sposób  nieprawidłowy  lub nie 
utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot 
wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, zostanie odrzucona 
 

XXIII. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 06.12.2022 r.  

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

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

4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w poz. 2, powoduje odrzucenie oferty wykonawcy. 

XXIV. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Ofertę należy przygotować zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym rozdziale. 

2. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi Załącznik  
nr 1 do swz. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z opracowanego przez Zamawiającego wzoru,  
w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym. 
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3.  Oferta musi być sporządzona: 
1) w języku polskim; 
2) w postaci elektronicznej w formacie danych zgodnym z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów  

z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego rozporządzenia Rady Ministrów  
z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla 
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla 
systemów teleinformatycznych" -  przy czym Zamawiający zaleca wykorzystanie formatów: .pdf, .doc, 
.xls, .jpg, (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na format.pdf; 

3) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 
przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 

4. W procesie składania oferty, w tym dokumentów składanych wraz z ofertą na Platformie, kwalifikowany 
podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty, wykonawca może złożyć bezpośrednio na 
dokumencie, który następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana przez dostawcę Platformy) oraz 
dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku drugim Formularza składania oferty (po kliknięciu  
w przycisk Przejdź do podsumowania). 

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 (elDAS) (UE) nr 910/2014 - od 
1 lipca 2016 roku". 

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

7. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia 
odpowiedniej ilości plików, podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES. 

8. Informacje dodatkowe – (zalecenia zamawiającego): 
1) ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu,  

w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie 
ich podpisem kwalifikowanym PadES; 

2) pliki w innych formatach niż PDF opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien 
pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym; 

3) 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; 

4) aby wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania 
wybranej metody podpisania plików oferty; 

5) aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza 
„Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu e-mail; 

6) jeżeli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP wcześniejsze podpisanie każdego ze 
skompresowanych plików; 

7) nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym, ponieważ 
może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie  
z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu. 

9. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. 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 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo –
aplikacyjne umożliwiające pracę na platforma zakupowa.pl: 
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s.; 
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: 

a) pamięć min. 2 GB Ram, 
b) procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, 
c) jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 104, Linux, lub ich nowsze wersje D 

3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 
100.; 

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

UTF8; 
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) 

generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 
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10.  Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji składania ofert dostępnej pod adresem: 
 https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view. 

11. W godnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.  
z 2019 r. poz. 1010 i 1649), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie 
mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Na Platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do 
dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Wykonawca wraz z przekazaniem tych informacji zobowiązany jest wykazać spełnienie przesłanek 
określonych w art. 11 ust. 2 ustawy przywołanej powyżej. Zastrzeżenie przez wykonawcę tajemnicy 
przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze 
względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności 
objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 Pzp. 

12.  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-instrukcie. 

13.  Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej 
rozwiązania wariantowe spowoduje podlegać będzie odrzuceniu. 

14.  W przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane 
kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem 
wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

15.  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. 

16.  Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta, oświadczenia oraz każdy 
dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w języku obcym winien być złożony wraz z tłumaczeniem na 
język polski. 

XXV. Sposób oraz termin składania ofert  

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania do dnia  
7 listopada  2022 r. do godz. 08 00. 

2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty. 

3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy 
kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

4. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem Platformy, 
wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem 
Platformy. Zaleca się stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności 
w przypadku wskazanym w art. 63 ust. 2 ustawy Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty oraz oświadczenie,   
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie 
elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w Platformie w drugim kroku składania oferty 
poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana 
i złożona. 

6. Szczegółowa instrukcja dla wykonawców dotycząca sposobu złożenia, zmiany i wycofania oferty 
znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 

XXVI. Termin otwarcia ofert 

1.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 listopada   2022 r. o godz. 08 15. 

2. Otwarcie ofert nie jest jawne. 
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3. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego 
systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, 
otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 

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

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

6. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na Platformie w sekcji „Komunikaty” na stronie 
danego postępowania informacje o: 
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

XXVII. Sposób obliczenia ceny 

1) W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać cenę brutto za wykonanie całego przedmiotu 
zamówienia w złotych polskich (PLN), z dokładnością do 1 grosza, tj. do dwóch miejsc po przecinku. 

2) W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej SWZ oraz wszelkie koszty, 
jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 
przedmiotu zamówienia, a także wszystkie potencjalne ryzyka ekonomiczne, jakie mogą wystąpić 
przy realizacji przedmiotu zamówienia. 

3) Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę 
pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 

4) Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

5) Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów 
zastosowania kryterium ceny Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę 
podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 

6) Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest: 
a) poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego, 
b) wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do 

powstania obowiązku podatkowego, 
c) wskazać wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez 

kwoty podatku, 
d) wskazać stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała 

zastosowanie. 

 

XXVIII. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert  

Kryteria oceny ofert 
1.  Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i czasu dojazdu 
grupy interwencyjnej do obiektu Zamawiającego tj. Targowisko Miejskie w Będzinie przy ul. Gzichowskiej. .
                                                                                                                                                                              
2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert: 
 
I. Kryterium CENA w PLN. 

a) znaczenie kryterium – 60% ( 60 pkt) 
b) opis sposobu oceny dla kryterium CENA; 
Ccena = (Cmin / C ) x 60 % x 100 
gdzie: 
Ccena – liczba uzyskanych punktów dla kryterium CENA ocenianej oferty 
Cmin –   najkorzystniejsza oferta pod względem ceny.                                                                                                                                                                                                                     
C – cena w ofercie ocenianej. 
100 – stały współczynnik.  
 

II. Kryterium czas dojazdu grupy interwencyjnej, gdzie czas dojazdu grupy to czas podany w ofercie. Dla 
oceny ofert według tego kryterium brany będzie pod uwagę czas dojazdu grupy interwencyjnej z siedziby 
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Wykonawcy lub innego stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej (zgodnie z dokumentami 
rejestrowymi)  do głównego obiektu Zamawiającego tj. Targowisko Miejskie w Będzinie przy ul. Gzichowskiej – 
brama wjazdowa przy Administracji Targowiska.    

 
 
a) znaczenie kryterium – 40 % (40 pkt) 
b) opis sposobu oceny dla kryterium; 
Ttermin = ( TZ / TZmax ) x 40 % x 100  
gdzie: 
Ttermin – liczba uzyskanych punktów dla kryterium ocenianej oferty. 
TZ – najkorzystniejszy termin dostawy przedmiotu zamówienia ze wszystkich składanych ofert 
TZmax – termin dostawy wskazany w badanej ofercie.    
100 – stały współczynnik.  
 

3. Wybór najkorzystniejszej oferty 

3.1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny  
i kryterium upustu tj. uzyska największą łączną ilość punktów obliczoną wg wzoru: 

P = Pc + Pg, 
gdzie: 

P – łączna ilość punktów 
Pc – ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena oferty” 
Pg – ilość punktów uzyskanych w kryterium „czas dostawy” 

Najkorzystniejsza oferta może maksymalnie uzyskać łącznie 100 pkt za kryteria z uwzględnieniem ich 
wag. 

3.2. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez 
wykonawców, w zakresie wymienionych kryteriów. 

3.3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu poszczególne kryteria otrzyma maksymalną ilość punktów  
w danym kryterium. 

3.4.  Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniejszą ilość punktów. 

3.5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści  
złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są 
zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

3.6  Zamawiający poprawi w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych 
zmian w treści oferty  

 – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

3.7. Zamawiający  wybiera najkorzystniejszą ofertą w terminie związania ofertą tj. do dnia 06.12.2022r. 

3.8. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający wezwie 
wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą oceną, do wyrażenia, w wyznaczonym przez 
zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. 

3.9. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 3.8, oferta podlega odrzuceniu, a zamawiający zwraca 
się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona. 

3.10. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który spełni warunki udziału w postępowaniu wynikające z 
treści swz, Pzp, a jego oferta spośród ofert nie podlegających odrzuceniu została oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o określone w swz  kryteria oceny ofert. 

 

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

1. Zamawiający zawiera umową w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 308 ust. 2 i ust. 
3 pkt 1 lit. a Pzp 
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2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu,  
o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertą. 

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

4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert 
spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców albo unieważnić postępowanie. 

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, 
działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) w przypadku uznania ich oferty za najkorzystniejszą 
zobowiązani są do przedłożenia zamawiającemu nie później niż w dniu zawarcia umowy:  

          1) w przypadku zawiązania konsorcjum -  egz. umowy regulującej ich współpracę  (konsorcjalnej) jaką 
zawarli miedzy sobą w celu wspólnej realizacji zamówienia, najpóźniej w dniu wyznaczonym na 
zawarcie umowy z zamawiającym, przed jej podpisaniem.  
Wymagane jest  aby zawarta umowa: 
a)  zawierała określenie celu gospodarczego, 
b) wskazywała  pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie  zamówienia publicznego, 
c) zakazywała wnoszenia zmian w jej treści bez zgody zamawiającego, 
d) stwierdzała, że partnerzy zawartej umowy będą odpowiedzialni solidarnie za całość podjętych 

zobowiązań  w  ramach realizacji przedmiotu zamówienia,   
e) była zawarta na czas trwania umowy, powiększony o okres obowiązywania rękojmi i gwarancji, 
f) wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy konsorcyjnej przez, któregokolwiek z jego 

członków do czasu wykonania zamówienia i upływu czasu rękojmi i gwarancji, 
g) była  zawarta z notarialnie potwierdzonymi podpisami; 

            2) w przypadku Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej - kopię 
umowy spółki cywilnej poświadczoną za  zgodność z  oryginałem przez wspólników spółki. 

XXX. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto. Wykonawca wnosi zabezpieczenie 
przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na 
rachunek bankowy Zamawiającego. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne  
z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą zabezpieczenia (wpływ środków pieniężnych na 
rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego musi nastąpić przed podpisaniem umowy  
w sprawie zamówienia publicznego). 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub  
w kilku następujących formach 

- pieniądzu, 
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym 

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

- gwarancjach bankowych, 

- gwarancjach ubezpieczeniowych, 

- 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 (Dz.U. z 2016 r. poz. 
359). 

 

XXXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy  

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp. 

2. Odwołanie przysługuje na: 
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy.  
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3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie 
elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.  

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

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX  „Środki ochrony 
prawnej” Pzp.  

XXXII. Załączniki do SWZ 

 
1. Formularz do oferty. 
2. Formularz cenowy. 
3. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 
4. Oświadczenie Wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej.  
5. Wykaz usług. 
6. Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę. 
7. Oświadczenie o dysponowaniu pojazdami.  
8. Wzór umowy.  
 
        

 
 
 
 

 

                   Zatwierdzam  
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ 

Znak: ZP-5/2022 
 
 

 
FORMULARZ DO OFERTY 

 
Przedsiębiorstwo Techniczno – Handlowo – Usługowe „INTERPROMEX” 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 
42-500 Będzin, ul. Paryska 11. 

 

A. Dane Wykonawcy 

Nazwa albo imię i nazwisko 
 

Adres wykonawcy:   
 

NIP  
 

REGON 
 

KRS  
 

 
 
 
 
 

Bank, numer konta 
 

Nr telefonu do kontaktu  z Zamawiającym 
 

Adres poczty elektronicznej (e-mail) do 
korespondencji z Zamawiającym 

 

Osoba upoważniona do reprezentacji 
Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę (imię i 
nazwisko) 

 

Osoba do kontaktu ze strony Wykonawcy w 
trakcie realizacji zamówienia (imię i nazwisko, 
adres poczty elektronicznej, numer telefonu) 

 
 
 
 
 

Adres email, na które składane będą zamówienia 
jednostkowe 

 

Adres email, na które składane będą reklamacje 
 

B. Oferowany przedmiot zamówienia 

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, składam ofertę wykonania zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na "Ochronę Targowiska Miejskiego  

w Będzinie przy ul. Gzichowskiej” zgodnie z wymogami Specyfikacji  Warunków Zamówienia. 

Oferujemy wykonanie usługi Ochrony Targowiska Miejskiego w Będzinie  za następującą cenę: 

wartość netto:..........................................................................................................zł  
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podatek VAT.......................................................................................................zł 

wartość brutto........................................................................................................zł 

(słownie: ..............................................................................................................) 

C. Oświadczenia 
1) zapoznałem się ze specyfikacją warunków zamówienia, nie wnoszę do niej zastrzeżeń  oraz 

uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty, 
2) uważam się za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków 

zamówienia,  
3) w cenie oferty zostały wliczone wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

D. Zobowiązanie w przypadku przyznania zamówienia 
1) akceptuję proponowany przez Zamawiającego projekt umowy,  
2) zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

E. Obowiązek podatkowy  
Oświadczam, że wybór mojej / naszej oferty:  
1) nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie  

z przepisami o podatku od towarów i usług, */** 
2) będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie  

z przepisami o podatku od towarów i usług, na następujące produkty:*/** 

LP. Produkt 
Wartość netto 

(PLN) 

Stawka podatku VAT. która 
zgodnie z wiedzą wykonawcy, 

będzie miała zastosowanie 
1.    

2.    
 Razem   

* niepotrzebne skreślić 
** brak podania informacji zostanie uznany za brak powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 
F. Czy wykonawca jest: 

mikroprzedsiębiorstwem,   
małym  przedsiębiorstwem,  
średnim  przedsiębiorstwem, 
jednoosobową działalność  gospodarczą, 
osobą  fizyczna  nieprowadzącą działalności gospodarczej,  
inny rodzaj. 

*właściwe zaznaczyć 
G. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu                                        
i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy   
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

Oświadczam, że na dzień składania ofert : 
1) podlegam / nie podlegam* wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, 
2) podlegam / nie podlegam* wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z 

dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania 
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 
835). 

2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam / nie spełniam* warunki udziału  w postępowaniu 
określone przez Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu. 
*niepotrzebne skreślić 
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3) Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. ……………………………………………… ustawy Pzp  
(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w 108 ust. 1 pkt. 1, 2, 5 

lub 6 ustawy Prawo zamówień publicznych). 
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, spełniłem łącznie przesłanki o których 
mowa w art. 110 ust. 2 ustawy (wymienić, opisać): 
……………………………………………………………………………………………… 

Uwaga: 
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie składa każdy  
z wykonawców. 
H. Zamówienie zrealizujemy: sami / z udziałem podwykonawców* 

……………………………………………………………………………………….. 

(rodzaj i zakres zamówienia, które Wykonawca powierzy podwykonawcom) 
I. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  
Oświadczam, że przy realizacji zamówienia poszczególni członkowie konsorcjum będą wykonywali 
następującą część przedmiotu zamówienia: 
1) Lider konsorcjum (nazwa): ……………………….……………………………………………… 
2) Partner konsorcjum (nazwa): ………………………………………………………………………. 

J. Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 
lub art. 14 RODO  
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 
K. Oświadczenie dotyczące podanych informacji 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne  
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
L. Spis treści 
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 
1/ ............................................................................................... 
2/ ............................................................................................... 
3/ ............................................................................................... 
4/ ............................................................................................... 
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Znak: ZP-5/2022        ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ 
 
 

 
FORMULARZ CENOWY 

 
Zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia pn.:  
 

“ Ochrona Targowiska Miejskiego w Będzinie przy ul. Gzichowskiej”  

na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia za następującą cenę: 
 
I. W kryterium: „Cena”: 
 
Cena brutto : ..........................................zł.  

słownie -.................................................................................................................................................zł. 

 w tym należny podatek VAT …………..%, tj. ............................zł. 

 cena netto : ....................................................zł. 

Miesięczne wynagrodzenie za wykonanie usługi wynosi:…………………………. zł (brutto za 1/12 m-cy)  

  
II. W kryterium:  „Czas reakcji grupy interwencyjnej”  
 
Czas reakcji grupy interwencyjnej z siedziby Wykonawcy lub innego stałego miejsca wykonywania działalności 

gospodarczej do głównego obiektu Zamawiającego tj. Targowisko Miejskie w Będzinie przy ul. Gzichowskiej – 

brama wjazdowa przy Administracji : ………………. minut 
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Znak: ZP-5/2022                                                                                      ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ 
 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)  
 
 

„Ochrona Targowiska Miejskiego w Będzinie przy ulicy Gzichowskiej” 
 

I. ZAKRES USŁUGI: 

1. Zamówienie obejmuje ochronę Targowiska Miejskiego w Będzinie przy ulicy Gzichowskiej, w skład 
której wchodzi: 

a) całodobowa ochrona mienia Targowiska Miejskiego w Będzinie przy ulicy Gzichowskiej, 
b) całodobowy monitoring terenu Targowiska, 
c) utrzymania radiowęzła na Targowisku, 
d) w dni targowe ustawienie samochodów parkujących na parkingach. 

 
 

II. CZĘSTOTLIWOŚĆ WYKONYWANIA USŁUGI: 

1. Stanowiąca przedmiot zamówienia usługa powinna być realizowana przez pełnienie przez 
uprawnionych pracowników ochrony dyżurów, w sposób ciągły, przez całą dobę w dni robocze oraz  
w dni wolne od pracy tj. soboty, niedziele i święta, według minimalnego harmonogramu: 

a) Poniedziałek: 
600 - 1400 - 3 osoby  
1400 - 2200 - 2 osoby         (56h) 
2200 - 600 - 2 osoby  

b) Wtorek: 
600-1400 - 2 osoby  
1400 - 2200 - 2 osoby         (48h) 
2200-600 -2 osoby  

c) Środa: 
400-1400 - 12 osób  
1400 - 2200 - 3 osoby (160h) 
2200-600 - 2 osoby  

d) Czwartek: 
600-1400 – 2 osoby  
1400 -2200 - 2 osoby  (48h) 
2200-600 - 2 osoby  

e) Piątek:  
600-1400 - 2 osoby  
1400 - 2200 - 2 osoby (48h) 
2200- 600 - 2 osoby  

f) Sobota:  
400-1400 - 14 osób 
1400 - 2200 - 3 osoby (180h) 
2200-600 - 2 osoby  

g) Niedziela: 
600-1400 - 2 osoby  
1400- 2200 - 2 osoby (48h) 
2200-600 - 2 osoby  
 

h) Pierwsza Niedziela miesiąca: 600 – 1400 - 4 osoby (32h) 

i) Wszystkich Świętych- asysta przy pobieraniu opłaty targowej pod cmentarzami  
– 2 osoby 

2. Wykonawca w czasie trwania targów zobowiązany jest dysponować własnymi licencjonowanymi 
grupami interwencyjnymi (2 grupy interwencyjne), dostępnymi w obrębie targowiska, w skład których 
wchodzić będzie co najmniej 2 osoby. 
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3. Czas reakcji grupy interwencyjnej od momentu zgłoszenia do czasu dojazdu  
na Targowisko stanowi kryterium oceny ofert. 

4. Nad prawidłowością realizowania usługi ze strony Wykonawcy powinien czuwać pracownik 
posiadający wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony. 
 
 

III. SPOSÓB WYKONYWANIA PRAC ZGODNY Z WYMAGANIAMI ZAMAWIAJĄCEGO: 

1. Całodobowa ochrona mienia Targowiska Miejskiego w Będzinie przy ulicy Gzichowskiej: 
a) Do obowiązków Wykonawcy należy ochrona powierzonego mienia, w szczególności przed kradzieżą  

z włamaniem, zniszczeniem, dewastacją, nieuprawnionym dostępem, podłożeniem ognia. 
b) Ochrona, o której mowa w ust. 1 polega na ochronie fizycznej i dozorze terenu oraz mienia 

znajdującego się na chronionym terenie, zgodnie z harmonogramem przedstawionym w pkt. 2. 
c) Każdy z realizujących zadanie pracowników Wykonawcy w trakcie pełnienia służy  

na obiekcie musi być zaopatrzony w osobisty sprzęt łączności z własnym pasmem łączności. 
d) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował własną częstotliwością radiową.  
2. Całodobowy monitoring terenu Targowiska. 
a) Wykonawca zobowiązany jest do założenia sieci monitoringu wizyjnego Targowiska 

 na własny koszt, a także do bieżącej jego obsługi i bezpłatnego udostępniania danych  
z monitoringu Zamawiającemu na każde jego żądanie. 

b) Monitoring powinien być wyposażony minimalnie w : 
- 6 kamer obrotowych ; 
- 14 kamer stacjonarnych; 
- rejestratory cyfrowe obsługujące minimum 20 kamer jednocześnie  
i przystosowane do działania w sieci. 

c) Minimalne jakościowe parametry kamer: 
- rozdzielczość 3Mpx, 2048 x 1536 pikseli – tryb kolorowy, 
- zasięg doświetlenia IR – 30m, 
- LED – 28 diod, 
- praca dzień / noc 
- temperatura pracy -20o C   ̴ +60 o C 
- obudowa wandaloodporna, IP66, 
- obiektyw 2.7 – 12mm 

d) Na Wykonawcy spoczywa obowiązek prawidłowego montażu i utrzymania w ciągłej sprawności (przez 
cały okres świadczenia usługi) urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia, tj.: sprzętu 
elektronicznego, monitorów ekranowych.  Wykonawca odpowiada za konserwacje, bieżącą naprawę  
i utrzymanie w ciągłej sprawności zainstalowanego sprzętu.   

e) Kamery powinny obejmować swoim obszarem rejestrowanie całości powierzchni Targowiska ze 
szczególnym uwzględnieniem newralgicznych punktów takich jak: 
- bramy, 
- budynek administracji i ochrony, 
- pawilony mięsne, spożywcze i przemysłowe, 

f) Wykonawca zobowiązuje się, że nad monitoringiem będzie czuwać całodobowo jedna osoba. 
g) Dane z monitoringu (zapis) winny być przechowywane przez 21 dni i być dostępne  

na każde żądanie Zamawiającego.  
h) Wykonawca winien dysponować własnym centrum monitoringu sygnału.  

3) Utrzymanie radiowęzła targowego w trakcie trwania dnia targowego. 
a) Wykonawca zobowiązany będzie do założenia sieci radiowęzła na targowisku  

na własny koszt, a także do bieżącej jego obsługi i bezpłatnego udostępniania Zamawiającemu na 
jego żądanie. 

b) Radiowęzeł powinien być wyposażony minimalnie w: 
- 14 głośników odpornych na warunki atmosferyczne 
- wzmacniacz radiowęzłowy  
- pulpit mikrofonowy  
- mikser i pulpit sterowania strefami. 

Zamawiający na etapie montażu instalacji wskaże miejsca instalacji głośników.  
 

IV. POMIESZCZENIA 

1. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić bezpłatnie Wykonawcy budynek  
o powierzchni 20 m2  znajdujący się na terenie Targowiska Miejskiego w Będzinie, przy bramie 
zjazdowej nr  1  z przeznaczeniem dla pracowników ochrony. 

2. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić radiowęzeł i monitoring w budynku, o którym mowa w  ust. 4.  
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3. W związku z korzystaniem z obiektu Wykonawca zobowiązuje się względem Zamawiającego do 
zwrotu kosztów zużytej wody, energii elektrycznej oraz kanalizacji według wskazań liczników 
odczytywanych w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za każdy poprzedni miesiąc.  
 

V. ZAKRES OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY: 

1. Ochrona osób i mienie przed osobami niepowołanymi oraz przed włamaniami, kradzieżami  
i zniszczeniami. 

2. Zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa pracy pracownikom Targowiska,  
w szczególności inkasentom targowiska podczas pobierania opłaty dziennej.  
Na wezwanie Zamawiającego pracownicy ochrony winni zabezpieczyć i ochraniać  Inkasenta  
w przewiezieniu gotówki (max: 1 400,00 zł) z parkingu Nerka do kasy Targowiska.  

3. Zapobieganie naruszeniom prawa i ładu na terenie targowiska i w jego najbliższym otoczeniu. 
4. Czynne przeciwstawianie się konkretnym próbom zakłócania spokoju i porządku. 
5. Nadzór nad ruchem pojazdów na parkingach oraz zapewnienie prawidłowości ruchu pojazdów 

uprawnionych do korzystania z miejsc postojowych.  
6. Patrolowanie całości chronionego obiektu ze zwróceniem uwagi na punkty szczególnego ryzyka  

i zagrożenia w szczególności na: 
a. - pomieszczenia administracji i ochrony 
b. - pawilony handlowe 
c. - miejsca, w których prowadzona jest inwestycja budowlana na targowisku 

7. Włączanie i wyłączanie oświetlenie zewnętrznego na placu targowym. 
8. Zwijanie rolet przeciwsłonecznych po zakończonym targu. 
9. Niezwłoczne reagowanie na wszelkie sygnały o zagrożeniach w szczególności dla osób, mienia, jak 

również o awariach, niebezpieczeństwie pożaru. 
10. Lokalizowanie, ograniczenie i likwidacja zagrożeń siłami własnymi pracowników ochrony,  

a w sytuacjach tego wymagających bezzwłoczne wezwanie służb publicznych: Straży Miejskiej, 
Policji, Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, Pogotowia: Elektrycznego, Wodociągowego.  

11. Niezwłoczne informowanie administratora targowiska o wszelkich zdarzeniach mogących mieć 
znaczenie dla bezpieczeństwa obiektu. 

12. Szczegółowe prowadzenie „Dziennika służby ochrony” 
13. Prowadzenie książek ewidencji wydawanych kluczy. 
14. Nadzór i obsługa stanowiska monitoringu. 
15. Nadzór i obsługa radiowęzła. 
16. Utrzymanie posterunków w ładzie i czystości oraz przestrzeganie zasady niewpuszczania na teren 

posterunków osób niezatrudnionych w ochronie bądź niezatrudnionych przez administratora 
targowiska. 

17. Postępowanie zgodnie z Regulaminem Targowiska. 
 

VI. NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMOWY: 

1. Bieżący nadzór nad realizacja umowy ze strony Zamawiającego sprawować będzie Kierownik 
Targowiska lub inna osoba wyznaczona przez Zamawiającego. 

 
Załączniki: 

1. Mapa Terenu targowiska wraz z parkingami.  
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ 
 

Znak: ZP-5/2022 
 
 

Wykonawca: ..…………………………………………………………………………....….…………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) 

reprezentowany przez: ……………………………………………………………………………...…….  
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 
 

Oświadczenie Wykonawcy  

składane w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) (dalej jako: ustawa Pzp), dotyczące: 

przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej  
 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: " Ochrona Targowiska 

Miejskiego w Będzinie przy ul. Gzichowskiej” zgodnie,  oświadczam/(-my), co następuje: 

□ nie przynależę1 do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył 
odrębną ofertę w niniejszym postępowaniu. 

 
□ przynależę1 do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył 
odrębną ofertę w niniejszym postępowaniu: 

 

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu 

1   

2   

Uwaga 
Wykonawca może przedstawić dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty 
niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. 

 
 
 
 
 

                                                           
1 Właściwe zaznaczyć 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ 
 
Znak: ZP-5/2022 
 

 
 

 
WYKAZ USŁUG 

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie 
podstawowym pn.: Ochrona Targowiska Miejskiego w Będzinie przy ul. Gzichowskiej. 

OŚWIADCZAM(Y), że: wykonałem (wykonaliśmy) następujące usługi: 
 

Przedmiot Wartość 
Data wykonania 

(data rozpoczęcia - data 
zakończenia) 

Podmioty, na rzecz 
których dostawy lub 

usługi zostały wykonane 
lub są wykonywane 

   
 
 

 

   
 
 

 

   
 
 

 

 
Do wykazu należy dołączyć dowody1) potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)  Stosownie do postanowień §9 ust. 1 pkt. 2 Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, dowodami tymi są 
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku 
świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych 
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu . 
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ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ 
 
Znak: ZP-5/2022 

 
 

 

 

OŚWIADCZENIE 

o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  

w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na: 

Ochronę Targowiska Miejskiego w Będzinie przy ul. Gzichowskiej 
 

Oświadczam(y), że 
 

 osoby wykonujące wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, 

zatrudnione są na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu 

pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U.  

z 2022 r. poz. 1510); 

 zapoznaliśmy się z wymogami Zamawiającego odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy 

o pracę, określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych 

określonymi w niej zasadami postępowania. 
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ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ 
 
Znak: ZP-5/2022 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  

w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na: 

Ochronę Targowiska Miejskiego w Będzinie przy ul. Gzichowskiej 
 

Oświadczam(y), że 

 

 
Dla celów potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego dysponowania  
oznakowanymi samochodami patrolowymi, przedkładamy poniższy wykaz oznakowanych pojazdów jakimi 
dysponuje Wykonawca :  
 
1……………………………………………………………………………………………………………………………… 
    (Marka, model, nr rejestracyjny) 
 
2……………………………………………………………………………………………………………………………… 
    (Marka, model, nr rejestracyjny) 

 

oraz oświadczamy, że: 

- dysponuję centrum monitorowania sygnałów elektronicznych, 

zlokalizowanym:………………………………………. 

- dysponuję co najmniej 5 (pięcioma) urządzeniami (osobistymi) do prowadzenia bezpośredniej i stałej 

łączności na wydzielonej częstotliwości.  

 

 

 

 

 

 

 



 

28 

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ 
 
 

W Z Ó R    U M O W Y   
 

Zawarta w dniu ...................... pomiędzy : 
Przedsiębiorstwo Techniczno – Handlowo  - Usługowe “INTERPROMEX” Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Będzinie (42-500), ul. Paryska 11, zarejestrowaną  
w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy - KRS 0000074721, NIP 
625-001-03-56, REGON 003453009, wysokość kapitału zakładowego: 5.001.279,00 zł, reprezentowaną 
przez: 
1.  Oliwera Topolskiego - Prezesa Zarządu 
2.  Macieja Fazana  - Wiceprezesa Zarządu 

 
zwaną w treści umowy Zamawiającym, 
 
a 
.................................................................................................................................................... 
REGON: ....................................    NIP: ..................................... KRS: ................................... 
reprezentowanym przez: 
 

1. ................................................................................................................................. 
2. ................................................................................................................................. 

zwanym w treści umowy Wykonawcą, 
 

Zgodnie z wynikiem postępowania z dnia ………. na zadanie pn.: „Ochrona Targowiska Miejskiego 
w Będzinie przy ul. Gzichowskiej ” rozstrzygniętego w dniu ........................ pomiędzy stronami zawarta 
została umowa o następującej treści:  

 
§ 1 

 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się zgodnie ze Specyfikacją  Warunków Zamówienia 

oraz złożoną ofertą do świadczenia usług polegających na:  
- całodobowej ochronie mienia i osób na Targowisku Miejskim  w Będzinie przy ulicy Gzichowskiej 

(Targowisko) – zgodnie z zakreślonym obszarem na mapie stanowiącej Załącznik nr 1, 
- całodobowym monitoringu terenu Targowiska poprzez system telewizji przemysłowej przez  

dyżurnego pracownika ochrony na terenie Targowiska oraz (via Internet) przez dyspozytora  
Wykonawcy, 

- utrzymaniu radiowęzła Targowiska. 
2. Do obowiązków wykonawcy należeć będzie strzeżenie powierzonego mienia, w tym przed kradzieżą  

z włamaniem, zniszczeniem, dewastacją, nieuprawnionym dostępem, podłożeniem ognia itp.  
tj. ochronie fizycznej i dozorze terenu oraz mienia znajdującego się na chronionym terenie - zgodnie  
z harmonogramem przedstawionym w pkt 3. Ponadto każdy z pracowników w trakcie pełnienia służby 
na obiekcie musi być zaopatrzony w osobisty sprzęt łączności z własnym pasmem łączności. 

3. Realizowanie ochrony przez pełnienie dyżurów, w sposób ciągły przez całą dobę w dni robocze oraz 
w dni wolne od pracy tj. soboty, niedziele i święta, przez uprawnionych pracowników ochrony, według 
minimalnego harmonogramu: 

 
 
Poniedziałek: 
600 - 1400 - 3 osoby  
1400 - 2200 - 2 osoby 
2200 - 600 - 2 osoby  
Wtorek: 
600-1400 - 2 osoby  
1400 - 2200 - 2 osoby 
2200-600 -2 osoby  
 
Środa: 
400-1400 - 12 osób  
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1400 - 2200 - 3 osoby 
2200-600 - 2 osoby  
 
Czwartek: 
600-1400 - 3 osoby  
1400 -2200 - 2 osoby 
2200-600 - 2 osoby  
Piątek:  
600-1400 - 2 osoby  
1400 - 2200 - 2 osoby 
2200- 600 - 2 osoby  
Sobota:  
400-1400 – 14 osób  
1400 - 2200 - 3 osoby 
2200-600 - 2 osoby  
Niedziela: 
600-1400 - 2 osoby  
1400- 2200 - 2 osoby 
2200-600 - 2 osoby  
Pierwsza Niedziela miesiąca:  600 – 1400 - 4 osoby.  
Wszystkich Świętych – asysta przy pobieraniu opłaty targowej pod cmentarzami – 2 osoby.  
 
4. W czasie wykonywania usługi Wykonawca musi dysponować w obrębie Targowiska dwoma 

licencjonowanymi grupami interwencyjnymi posiadającymi status „Specjalistycznych Uzbrojonych 
Formacji Ochronnych” (SUFO) wraz z oznakowanym pojazdem , dostępnymi w obrębie targowiska na 
każde wezwanie, w ilości co najmniej 2 osób każda. Maksymalny czas w jakim licencjonowani pracownicy 
dotrą  do strzeżonego obiektu celem podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie czynnika 
zagrażającego życiu i dobrom materialnym - do …….. min (kryterium oceny ofert) od momentu 
zgłoszenia do dyżurnego dyspozytora. Dodatkowo nad prawidłowością realizowania usługi ze strony 
Wykonawcy powinien czuwać pracownik posiadający wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony. 

5.  Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania  w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty podpisania 
niniejszej umowy sieci monitoringu wizyjnego (telewizja przemysłowa) Targowiska na własny koszt,  
a także do bieżącej jego, konserwacji, obsługi i udostępniania – bezpłatnie – danych z monitoringu 
Zamawiającemu na każde jego żądanie. Wykonawca przechowywać będzie zapis z kamer monitoringu 
przez co najmniej 21 dni. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca wykona kopię nagrania  
z monitoringu (o ile nagranie nie zostanie już usunięte z uwagi na 21 dniowy podstawowy czas 
przechowywania nagrań) i będzie ją przechowywał do czasu uzyskania od Zawiadamiającego informacji  
o możliwości usunięcia zabezpieczonego nagrania. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub awarii 
elementów sieci monitoringu Wykonawca zobowiązuje się do naprawy lub usunięcia awarii sieci  
w terminie 2 dni od dnia stwierdzenia uszkodzenia lub awarii sieci. 

 Minimalne wymagania techniczne sieci monitoringu wizyjnego: 
- 6 kamer obrotowych,  
- 14 kamer stacjonarnych,  
- rejestrator/y cyfrowe obsługujące minimum 20 kamer jednocześnie i przystosowane do działania  
w sieci. 

      Minimalne jakościowe parametry kamer: 
- rozdzielczość 3Mpx, 2048 x 1536 pikseli – tryb kolorowy, 
- zasięg doświetlenia IR – 30m, 
- LED – 28 diod, 
- praca dzień / noc, 
- temperatura pracy -20o C   ̴ +60 o C, 
- obudowa wandalooporna, IP66, 
- obiektyw 2.7 – 12mm 

Kamery powinny obejmować swoim obszarem rejestrowania całość powierzchni Targowiska  
z uwzględnieniem newralgicznych punktów takich jak: 

      - bramy, 
      - budynek administracji i ochrony, 
      - pawilony mięsne i spożywcze. 

 Nad monitoringiem powinna czuwać całodobowo jedna osoba ze strony Wykonawcy – dyżurny dyspozytor. 
6. Wykonawca będzie sprawował dozór elektroniczny terenu Targowiska poprzez nadajnik radiowy sprzężony 

z własnym Centrum Monitorowania Alarmów Agencji Ochrony oraz posterunkiem ochrony Targowiska. 
Wykonawca będzie dysponował monitoringiem radiowym GSM/GPRS ; linia telefoniczna komutowana 
przez sieć internetową. 
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7.  Wykonawca zobowiązany jest do zakupienia i założenia w terminie do 7(siedmiu) dni od daty podpisania 
niniejszej umowy sieci radiowęzła na Targowisku na własny koszt, a także do bieżącej jego, konserwacji, 
obsługi i udostępniania – bezpłatnie – Zamawiającemu na jego żądanie. W przypadku stwierdzenia 
uszkodzenia lub awarii elementów sieci radiowęzła Wykonawca zobowiązuje się do naprawy lub usunięcia 
awarii sieci w terminie 2 dni od dnia stwierdzenia uszkodzenia lub awarii sieci. Minimalne wymagania 
techniczne radiowęzła: 
- minimalnie 14 głośników odpornych na warunki atmosferyczne, 
- wzmacniacz radiowęzłowy, 
- pulpit mikrofonowy, 
- mikser i pulpit sterowania strefami. 
 

8. W zakres szczególnych obowiązków Wykonawcy na etapie realizacji umowy należy zaliczyć: 
1) Ochrona osób i mienia przed osobami niepowołanymi oraz przed włamaniami, kradzieżami  

i zniszczeniami. 
2) Zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa pracy pracownikom oraz klientom Targowiska,  

w szczególności inkasentom Targowiska podczas pobierania opłaty dziennej. 
3) Zapewnienie bezpieczeństwa klientom Targowiska oraz osobom przebywającym na terenie 

Targowiska. 
4) Zapobieganie naruszeniom prawa i ładu na terenie Targowiska i w jego najbliższym otoczeniu. 
5) Czynne przeciwstawianie się konkretnym próbom zakłócenia spokoju i porządku. 
6) Nadzór nad ruchem pojazdów na parkingach, oraz zapewnienie prawidłowości ruchu pojazdów 

uprawnionych do korzystania z miejsc postojowych. 
7) Patrolowanie całości chronionego obiektu ze zwróceniem uwagi na punkty szczególnego ryzyka 

zagrożenia: 
- pomieszczenie administracji i ochrony  
- pawilony handlowe  
- miejsca w których prowadzona jest inwestycja budowlana na Targowisku 

8) Zapewnienie drożności dróg przeciwpożarowych i ewakuacyjnych na Targowisku 
9) Włączanie i wyłączanie oświetlenia zewnętrznego na placu targowym na Targowisku 
10) Niezwłoczne reagowanie na wszelkie sygnały o zagrożeniach dla osób, mienia, awariach, 

niebezpieczeństwie pożaru, itp. lokalizowanie, ograniczanie i likwidacja zagrożeń siłami własnymi 
pracowników ochrony, a w sytuacjach tego wymagających bezzwłoczne wzywanie służb publicznych: 
Policji, Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, Pogotowia: Energetycznego, Wodociągowego. 

11) Niezwłoczne informowanie administratora Targowiska o wszelkich zdarzeniach mogących mieć 
znaczenie dla bezpieczeństwa obiektu lub osób na nim przebywających. 

12) Prowadzenie szczegółowo „Dziennika służby ochrony”. 
13) Prowadzenie książek ewidencji wydawanych kluczy.  
14) Nadzór i obsługa stanowiska monitoringu. 
15) Nadzór i obsługa radiowęzła. 
16) Utrzymywanie posterunków w ładzie i czystości oraz przestrzeganie zasady nie wpuszczania na teren 

posterunków osób niezatrudnionych w ochronie, bądź zatrudnionych przez administratora Targowiska. 
17) Postępowanie zgodnie z Regulaminem Targowiska oraz powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa. 
18) Wykonywanie innych zadań związanych z zapewnieniem na terenie Targowiska bezpieczeństwa 

porządku i ochrony mienia – zleconych przez upoważnione osoby ze strony Zamawiającego. 
9. Zgodnie z wymaganiami przeprowadzonego postępowania Wykonawca zobowiązany jest do posiadania 

polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności obejmującej w całości przedmiot 
niniejszej umowy na cały okres obowiązywania niniejszej umowy 

10. W przypadku zbliżania się zakończenia terminu  polisy ubezpieczeniowej oc. o której mowa w § 1 ust. 9, 
Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia nowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej  
z zachowaniem pełnej ciągłości ubezpieczeniowej w okresie trwania niniejszej umowy. Wykonawca w 
ciągu 7 dni od dnia zawarcia nowej polisy ubezpieczeniowej ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu 
treść polisy ubezpieczeniowej bez wcześniejszego wezwania. 

 
§ 2 

 
1. Zamawiający udostępni bezpłatnie wykonawcy  budynek o powierzchni 20m2  znajdujący się przy bramie 

wjazdowej nr 1 z przeznaczeniem dla pracowników ochrony. 
2. Wykonawca będzie płacił zamawiającemu za zużytą energię elektryczną, według wskazań licznika z 

pomieszczenia określonego w paragrafie 2 w pkt. 1, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za każdy 
poprzedni miesiąc na podstawie wystawionej faktury Vat.   
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§ 3 

 
1.  Usługa realizowana będzie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. 
2.  Strony ustalają, że w dniu 01.01.2023r., zostanie sporządzony protokół przekazania pod  ochronę obiektu 

Targowiska Wykonawcy.  
§ 4 

 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe  

w kwocie: netto: ……………………zł 
w tym: należny podatek VAT ………., tj. …………. zł. 

       cena brutto wynosi : …………. zł. 
      słownie – ……………………………… zł. 
 zgodnie z przyjętą ofertą określoną przez wykonawcę w Załączniku nr …… do SWZ, stanowiącym 

integralną część umowy. 
2. Wykonawca gwarantuje niezmienność ceny przez cały okres trwania umowy. 
3. Zapłata za usługę następować będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury na koniec miesiąca 

rozliczeniowego. 
4. Należność wyszczególniona w fakturze powinna zostać przelana na konto Wykonawcy podane na 

fakturze w terminie 30 dni od daty prawidłowego dostarczenia faktury do Zamawiającego. 
5. Wartość umowy brutto nie przekroczy łącznie ceny brutto  zaoferowanej przez  

Wykonawcę  tj.  ……………… zł. 
 
 

§ 5 
 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi z należytą starannością 

i obowiązującymi normami w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia oraz ustawą  
o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wymaganą przepisami prawa koncesję do wykonywania usługi 
polegającej na ochronie fizycznej osób i mienia oraz monitorowania operacyjnego, wynikająca z ustawy  
z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 2016r. poz. 1432 z późn. zm.) 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za szkody i straty, które 
wynikają z niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.  

4. Wykonawca nie może powierzyć wykonania usług wynikających z niniejszej umowy osobie trzeciej 
(zakaz podwykonawstwa). 

§ 6 
 
1. Strony zastrzegają sobie następujące kary umowne: 

a) w wysokości 0,5% wartości umowy brutto w przypadku nienależytego wykonania umowy, za każdy 
przypadek stwierdzonej nieprawidłowości odnotowanej w „Dzienniku służby ochrony” przez 
upoważnionego pracownika Zamawiającego. Karę zapłaci Wykonawca Zamawiającemu. 

b) w wysokości 15 % wartości umowy brutto w przypadku odstąpienia od realizacji umowy przez 
Wykonawcę lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 
Karę zapłaci Wykonawca Zamawiającemu. 

c) w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w montażu sieci monitoringu 
wizyjnego oraz sieci radiowęzła zgodnie z terminami określonymi w § 1 ust. 5 i 7 niniejszej umowy. 
Karę zapłaci Wykonawca Zamawiającemu. 

d) w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w usunięciu uszkodzenia lub awarii 
sieci monitoringu wizyjnego oraz sieci radiowęzła zgodnie z terminami określonymi w § ust. 5 i 7 
niniejszej umowy. Karę zapłaci Wykonawca Zamawiającemu. 

e) Za nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy uważa się w szczególności wykonanie 
usługi niezgodnie z zapisami umowy, udokumentowane wpisem do książki raportów dokonanym przez 
Zamawiającego. 

2. W przypadku gdy wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego jest większa od kary umownej,  
a także w przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn, dla których nie zastrzeżono kary umownej, 
Zamawiający jest uprawniony do żądania odszkodowania na zasadach ogólnych, wynikających z 
przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny – niezależnie od tego, czy realizuje 
uprawnienia do otrzymania kary umownej. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody jest większa 
od kary umownej, Zamawiający może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary 
umownej. 

3.    Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co 
Wykonawca wyraża zgodę. 
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4.   Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony, wynosi 20 %wartości 
umowy brutt określonej w § 4 pkt. 1 umowy.  

 
 

§ 7 
 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 5 %  

ceny ofertowej brutto tj. ………… zł (słownie:…………………………………………….)   
w formie zgodnej z art. 450 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia 
prawidłowego wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy. 

 
§ 8 

 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy na podstawie art. 456 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych. 
 2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy również w następujących okolicznościach: 

a) jeżeli w stosunku do Wykonawcy sąd odmówi ogłoszenia upadłości z uwagi na niewystarczające 
aktywa na prowadzenie upadłości, jeżeli Wykonawca zawrze z wierzycielami układ powodujący 
zagrożenie dla realizacji umowy lub nastąpi likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy, jeżeli w wyniku 
wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej 
części; 

b) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy bez uzasadnionych przyczyn lub – mimo otrzymania 
pisemnego wezwania – nie wykonuje lub nienależycie wykonuje zobowiązania wynikające z umowy; 

c) w przypadku utraty przez Wykonawcę koncesji, 
d) w przypadku nieutrzymania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,  

3. Nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy zdefiniowane zostało w § 6.  
4. Jeżeli zwłoka w płatności, o której mowa w § 4 ust. 3 trwać będzie dłużej niż 30 dni, Wykonawca może 
odstąpić od umowy. 
5. Prawo do odstąpienie od umowy może być zrealizowane w terminie 14 dni od dnia wystąpienia przesłanki 
uprawiającej do odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 1. 
6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej. Oświadczenie doręcza się za zwrotnym 
potwierdzeniem przekazania. Oświadczenie to musi zawierać uzasadnienie. 
7. Odstąpienie Zamawiającego od umowy nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kary umownej lub 
odszkodowania. 
 

§ 9 
 
Strony zgodnie ustalają, że bez zgody Zamawiającego nie można wierzytelności wynikających z niniejszej 
umowy przenieść na osoby trzecie zgodnie z  art. 509 K.c. 

 
§ 10 

 
 
1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić na podstawie art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych. 
2. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. W takim przypadku stosuje się postanowienie 
umowne w brzmieniu obowiązującym przed tą zmianą. 

3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w następujących sytuacjach: 
1) w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy – w takim przypadku nastąpi dostosowanie 
zapisów umowy, stosownie do wprowadzonego zakresu zmian powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa; 

2) zmiany osób, o których mowa w § 14 oraz danych kontaktowych. Zmiana zostanie dokonana w 
formie pisemnej lub postaci elektronicznej, co nie wymaga sporządzania aneksu do umowy. 

4. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają, poza przypadkami wyraźnie określonymi w umowie, zachowania 
formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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§ 11 
 
1. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy, w zakresie czynności o których mowa w 

ust. 2, zostaną zatrudnione osoby na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy [dalej: KP] z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę 
ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 tj.) przez cały okres realizacji przedmiotu umowy, w liczbie osób 
gwarantującej prawidłowe i jakościowe wykonanie przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zatrudniał na umowę o pracę w rozumieniu KP, osoby 
wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji umowy, których wykonanie polega na 
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 KP:  

1. ochrona fizyczna mienia przez pracowników ochrony, 
2. nadzór na pracownikami ochrony, 

3. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie, że 
czynności o których mowa w ust. 2 będą wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę. 

4. W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności, wskazane poniżej 
dowody: 

1. oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
2. oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy  

o pracę, 
3. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika. 

5. Wskazane w ust. 4 dokumenty zwierają informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, 
datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

6. Kopia umowy powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, w zakresie danych osobowych innych niż wskazane w ust. 4. 

7. Wymagania, o którym mowa w ust. 1 i 2 dotyczą również podwykonawców wykonujących wskazane 
powyżej prace, jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy przy udziale podwykonawców. 

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, 
Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 
§ 12 

 
1. Wykonawca oświadcza, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe  

w związku ze świadczeniem usług ochrony mienia na kwotę nie niższą niż 4 000 000,00 zł i zobowiązuje 
się do utrzymywania tego ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy. 

2. Przed zawarciem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię aktualnej umowy ubezpieczenia 
(lub polisy). 

3. W trakcie realizacji umowy na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
dowód zawarcia umowy ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem opłaconych składek. 

 
§ 13 

 
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z powodu nienależytego 

wykonywania umowy oraz z winy Wykonawcy, bądź jego pracowników oraz osoby trzecie. 
2. Jeżeli wysokość szkody przewyższa wartość odszkodowania otrzymanego w związku 

z ubezpieczeniem. o którym mowa w § 12, Wykonawca pokrywa pełną wartość szkody. 
3. Po stwierdzeniu szkody strony zobowiązane są do przeprowadzenia niezwłocznego wspólnego 

postępowania wyjaśniającego i sporządzenia protokołu tego postępowania. 
4. Wysokość szkody zostanie ustalona na podstawie protokołu, o którym mowa w ust. 3 
5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę spowodowaną wystąpieniem siły wyższej. Przez 

siłę wyższą rozumiemy wszelkie okoliczności o nadzwyczajnym charakterze (takie jak np.: huragan, 
wojna), którym Wykonawca nie mógł zapobiec. 

6. Wykonawca może powołać się na siłę wyższą, o ile niezwłocznie powiadomi Zamawiającego  
o zaistniałych okolicznościach. 
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§ 14 
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ciągłego nadzoru nad sprawowaniem ochrony mienia na 

poniższych zasadach. 
2. Wykonawca będzie prowadził „Dzienniku służby ochrony”, do której pracownicy ochrony wpisywać będą 

wszelkie spostrzeżenia, uwagi oraz istotne wydarzenia związane ze sprawowaniem ochrony mienia. 
3. W terminie do 5 dnia następującego po miesiącu świadczenia usług ochrony mienia, Wykonawca będzie 

składał Zamawiającemu miesięczną książkę dyżurów, o której mowa w ust. 2, prowadzoną w poprzednim 
miesiącu. 

 
§ 15 

 
1. Za nadzór nad realizacją umowy oraz współdziałanie przy jej wykonaniu odpowiadają ze Strony: 

1.1 Zamawiającego: (...) 
a. (...) – tel. (...), e-mail: (...), 

1.2 Wykonawcy: (...),  
b. (...) – tel. (...), e-mail: (...), 

2. O ile umowa nie stanowi inaczej, wszelkie oświadczenia i zawiadomienia dokonywane przez Strony,  
a wynikające z postanowień umowy lub związane z jej zawarciem, wykonywaniem lub rozwiązaniem, 
powinny być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, na zasadach 
wskazanych w art. 772 ustawy - Kodeks cywilny. Zawiadomienia i oświadczenia dokonywane w innej 
formie nie wywołują skutków prawnych.  

 
§ 16 

 
1. Strony zobowiązują się do ochrony oraz do nieudostępniania innym osobom wszelkich informacji 

nieupublicznionych, zwłaszcza technicznych lub technologicznych, przekazywanych lub udostępnianych 
sobie wzajemnie w jakiejkolwiek postaci w związku z realizacją Umowy oraz wszelkiej dokumentacji 
wykonanej w ramach Umowy, na podstawie informacji posiadanych przez Stronę i przekazanych lub 
udostępnionych przez drugą Stronę w czasie trwania Umowy, jak również w terminie 5 lat po jej 
wykonaniu, rozwiązaniu lub wygaśnięciu. 

2. Zobowiązanie do zachowania poufności, określone w ust. 1 nie narusza obowiązku którejkolwiek ze Stron 
do dostarczania informacji uprawnionym do tego organom na podstawie obowiązujących przepisów 
prawa, jak również nie narusza uprawnień Stron do podawania do publicznej wiadomości informacji o ich 
działalności. 

3. Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie w związku 
z wykonywaniem umowy, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych 
osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych zgodnie przepisami prawa, a w szczególności 
z rozporządzeniem 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.  

4. Strony oświadczają, że pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych przedstawicieli stron 
umowy znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz posiadają stosowne upoważnienia 
uprawniające do przetwarzania danych osobowych. 

5. Strony oświadczają, że dane osobowe ich przedstawicieli uzyskane w związku z realizacją umowy, 
zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji jej przedmiotu i tak długo jak jest to niezbędne do jej 
wykonania. 
 

§ 17 
 

1. Wszelkie ewentualne spory związane z realizacją umowy rozstrzyga sąd właściwy miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy: 
- ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2021 r. poz. 1129  

z późniejszymi zmianami), 
- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740,  

z późniejszymi zmianami), 
- ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 838,  

z późniejszymi zmianami). 
3. Strony ustalają następujące adresy do doręczeń dla celów związanych z niniejszą umową:  

1) Zamawiający: (adres do doręczeń) 
2) Wykonawca: (adres do doręczeń) 
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4. Każda ze Stron zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadamiania drugiej Strony o wszelkich zmianach 
adresów do doręczeń pod rygorem uznania doręczenia za skuteczne na ostatni wskazany adres do 
doręczeń. 

5. Integralną cześć umowy stanowi (...). 
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 
 
   
 
 

Zamawiający :             Wykonawca : 
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