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ZAMAWIAJĄCY:  

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO zwany dalej „UDT” 

02-353 WARSZAWA UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 

tel. (0-22) 57-22-100            Regon 017196300      NIP 522-000-46-17 

www.udt.gov.pl; e-mail: przetargi@udt.gov.pl 

godziny pracy: 7.45-15.45 

Platforma zakupowa: https://platformazakupowa.pl/ 
 

Postępowanie nr: ZP-DA-50/18 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

NA USŁUGI SPOŁECZNE 
 

SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PRZEKRACZA WYRAŻONĄ W ZŁOTYCH 

RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY: 750.000,00 EURO (ZGODNIE Z art. 138g ust. 1 pkt 1 USTAWY PZP) 

 

 

OCHRONA FIZYCZNA OSÓB I MIENIA ORAZ MONITORING SYGNAŁÓW 
ALARMOWYCH W OBIEKTACH URZĘDU DOZORU TECHNICZEGO 

 
 

1. Urząd Dozoru Technicznego w Warszawie zwany dalej „Zamawiającym”, zaprasza 

do składania ofert na „ochronę fizyczną osób i mienia oraz monitoring sygnałów alarmowych 

w obiektach Urzędu Dozoru Technicznego”, zgodnie z wymaganiami określonymi 

w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługi społeczne, zwanej 

dalej „SIWZS”. 

2. Postępowanie prowadzone będzie w oparciu o przepisy działu III rozdział 6 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j.) zwaną 

dalej „ustawą PZP”, akty wykonawcze do niej oraz w sprawach nieuregulowanych 

ww. przepisami ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1025 t.j.) o ile przepisy ustawy PZP nie stanowią inaczej. Postępowanie prowadzone 

jest zgodnie z art. 138n pkt 1 ustawy PZP. 

3. Postępowanie zgodnie z art. 10a ustawy PZP w całości odbywa się przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej. 

4. W przypadku zmian treści SIWZS, Wykonawcy związani są wszystkimi modyfikacjami 

i wyjaśnieniami treści SIWZS, zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego: 

www.udt.gov.pl i w http://bip.udt.gov.pl/przetargi oraz na platformie zakupowej: 

https://platformazakupowa.pl/. 

5. Zamawiający najpierw dokona punktowej oceny ofert, a następnie zbada czy oferta, która 

została oceniona jako najkorzystniejsza (tj. uzyskała największą ilość punktów 

w kryteriach oceny ofert) nie podlega odrzuceniu a następnie oceni, czy Wykonawca nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

6. W przypadku, gdy okaże się, że oferta, która została oceniona jako najkorzystniejsza 

podlega odrzuceniu lub Wykonawca podlega wykluczeniu lub nie spełnia warunków udziału 

w postępowaniu, Zamawiający oceni Wykonawcę oraz zbada ofertę najwyżej ocenioną 

spośród pozostałych ofert. 

7. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert zdobędzie taką samą punktację, Zamawiający 

dokona oceny tych ofert, jeżeli okaże się, że spełniają wymagania - Zamawiający poprosi 

tych Wykonawców o złożenie dodatkowych ofert z niższą ceną. 

8. Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym o złożenie dowodów 

dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, jeżeli zaoferowana cena 

oferty lub jej istotne części składowe wydawać się będą rażąco niskie w stosunku 

do przedmiotu zamówienia i budzić będą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości 

http://www.udt.gov.pl/
mailto:przetargi@udt.gov.pl
http://www.udt.gov.pl/
http://bip.udt.gov.pl/przetargi
https://platformazakupowa.pl/
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wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez 

Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów. 

9. Badanie i ocena ofert zostanie przeprowadzona przez Komisję Przetargową powołaną przez 

Prezesa UDT. 

10. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, w podziale na: 

10.1 Każdą część zamówienia należy traktować jako oddzielny przedmiot zamówienia 

(odrębne zamówienie), a wszelkie zapisy SIWZS dotyczące oferty należy rozumieć 

jako dotyczące odpowiednio oferty częściowej. 

10.2 Wykonawca może złożyć ofertę na dowolne części w podziale na: 

Nr części Obiekt UDT 

I WARSZAWA - CENTRALA UDT, ul. Szczęśliwicka 34 

II 

BIAŁYSTOK, ul. Hetmańska 99 

BYDGOSZCZ, ul. Kamienna 76 

GDAŃSK, ul. Trakt św. Wojciecha 215b 

PŁOCK, ul. Kilińskiego 10c 

POZNAŃ – CLDT, ul. Małeckiego 29 

SZCZECIN, ul. Wincentego Pola 2b 

WARSZAWA, ul. Radarowa 9 

III 

DĄBROWA GÓRNICZA, ul. Przybylaka 8 

GLIWICE, ul. Robotnicza 4a 

KRAKÓW, ul. L. Rydla 50 

LUBLIN, ul. Droga Męczenników Majdanka 6 

ŁODŹ, ul. Nowa 38 

WROCŁAW, ul. Grabiszyńska 51 

 

11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

12. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

13. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiot zamówienia został opisany (odpowiednio dla każdej z części) we wzorze umowy 

(wraz z załącznikami) stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZS, a obejmować będzie 

m.in.: świadczenie usług ochrony fizycznej w poszczególnych obiektach UDT, polegających  

na zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia Zamawiającego oraz stałego monitorowania 

sygnałów alarmowych realizowanego przez Centrum Monitorowania Alarmów, wraz z 

przyjazdem Grupy interwencyjnej Wykonawcy. Usługi ochrony fizycznej w zależności 

od obiektu UDT będą realizowane w systemie 24-godzinnym we wszystkie dni tygodnia 

oraz w systemie 12, 10 i 8-godzinnym w dni robocze UDT: 
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Część I (centrala UDT w Warszawie) 
Ilość 

roboczogodzin 

2 pracowników ochrony wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników 

ochrony fizycznej realizujących zadania ochrony w 1 obiekcie UDT 

(w systemie 24-godzinnym) 

35 088 

1 pracownik ochrony nie wpisany na listę kwalifikowanych pracowników 

ochrony fizycznej (recepcja w systemie 8-godzinnym) 
4 008 

Część II (obiekt UDT w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Płocku, 

Poznaniu, Szczecinie i Warszawie) 

Ilość 

roboczogodzin 

7 pracowników ochrony wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników 

ochrony fizycznej realizujących zadania ochrony w 7 obiektach UDT 

(w systemie: 24-godzinnym, 12-godzinnym i 10-godzinnym) 

74 676 

Część III (obiekt UDT w: Dąbrowie G., Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi 

i Wrocławiu) 

Ilość 

roboczogodzin 

6 pracowników ochrony wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników 

ochrony fizycznej realizujących zadania ochrony w 6 obiektach UDT 

(w systemie: 24-godzinnym, 12-godzinnym i 8-godzinnym) 

68 664 

 

2. Wykonawca musi dysponować Centrum Monitorowania Alarmów oraz Grupami 

interwencyjnymi. W powyższym zakresie Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo. 

3. Zamawiający wymaga aby osoby świadczące usługi ochrony w tym pracownik recepcji 

(części I) wykonujące przedmiot zamówienia w trakcie jego realizacji były zatrudnione 

na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu 

pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 

(t.j. Dz. U. z 2018 r.poz. 917, z późn. zm.). Wymóg ten nie dotyczy pracowników Centrum 

Monitorowania Alarmów oraz Grup interwencyjnych. 

4. Podwykonawstwo: 

Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części przedmiotu umowy, tj.: wykonywanie usług bezpośredniej, stałej 

ochrony fizycznej osób, mienia i terenu w tym obsługa recepcji (w części I), zgodnie 

z § 1 umowy. 

W przypadku wskazania podwykonawców (jeśli są znani), Wykonawca zobowiązany jest 

wypełnić oświadczenie z zakresem prac (formularz oferty), jakie Wykonawca planuje zlecić 

podwykonawcy. Brak złożenia w ofercie oświadczenia Zamawiający uzna za potwierdzenie, 

że Wykonawca wykona całość prac bez udziału podwykonawców. 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom. 

Za działania Podwykonawców, w ramach realizacji zamówienia, pełną odpowiedzialność 

wobec Zamawiającego ponosi Wykonawca; 

Zamawiający nie dopuszcza zawierania umów Podwykonawców z dalszymi 

Podwykonawcami; 

5. Miejsca wykonywania zamówienia - obiekty UDT na terenie całej Polski. 

6. Przedmiotem zamówienia są usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE 

zgodnie z kodem CPV: 

79710000-4 Usługi ochroniarskie 

79711000-1 Usługi nadzoru przy użyciu alarmu 

79992000-4 Usługi recepcyjne 
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II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.06.2019 r. do dnia 31.05.2021 r. 

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 ustawy PZP; 

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej: 

tj. Wykonawca posiada aktualną koncesję w zakresie ochrony osób i mienia 

realizowanej minimum w formie bezpośredniej ochrony fizycznej wydaną przez 

ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji na prowadzenie 

działalności gospodarczej w zakresie objętym tym zamówieniem, zgodnie z ustawą 

o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 2017 poz. 2213 z późn. 

zm.).  
 

b) zdolności zawodowej dotyczącej doświadczenia: 

tj. Wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych również wykonuje, 

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jedną usługę ochrony 

fizycznej obiektów biurowych oraz monitoringu sygnałów alarmowych wraz  

z przyjazdem Grupy interwencyjnej, która została wykonana lub jest wykonywana 

w sposób ciągły na podstawie umowy zawartej na okres co najmniej 24 miesięcy 

o wartości co najmniej – odpowiednio dla części: 

I cześć – 300.000,00 PLN brutto rocznie, 

II część - 700.000,00 PLN brutto rocznie, 

III część - 600.000,00 PLN brutto rocznie. 
 

Zamawiający nie dopuszcza aby Wykonawca polegał na zdolności zawodowej 

innych podmiotów z uwagi na zastrzeżenie obowiązku osobistego wykonania przez 

Wykonawcę kluczowych części przedmiotu umowy, tj.: wykonywanie usług 

bezpośredniej, stałej ochrony fizycznej osób, mienia i terenu w tym obsługa recepcji 

(w części I), zgodnie z § 1 umowy. 

Obiekty, o których mowa powyżej nie mogą stanowić własności Wykonawcy. 

W przypadku Wykonawców, którzy składają oferty wspólnie, warunek może być 

spełniony łącznie. Usługi, których wykonaniem Wykonawcy są zobowiązani wykazać się 

muszą być o wartości, odpowiednio dla części określonej w warunku powyższej. 

W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na więcej części niż jedna, 

co do zasady potwierdza spełnienie powyższych warunków poprzez wykazanie się 

wykonaniem usług w ilości adekwatnej do ilości części na którą składa ofertę oraz ich 

minimalnych wartości. 

Zamawiający dopuszcza spełnienie warunku, np. na dwie części jednocześnie, poprzez 

wykazanie się jedną usługą o łącznej wartości równej lub przekraczającej sumę kwot 

minimalnych (dla danych części). 
 

Zamawiający nie dopuszcza sumowania usług dla różnych odbiorców w celu 

wykazania wymaganej minimalnej wartości i czasu zamówienia. Podana przez 

Wykonawcę wartość musi dotyczyć zrealizowanej usługi w ramach jednej 

umowy/kontraktu. 

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych wprowadzoną rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów 

Budowlanych (Dz.U. 2002 nr 18 poz. 170). Klasa PKOB 1220 obejmuje budynki biurowe 

tj. Budynki wykorzystywane jako miejsce pracy dla działalności biura, sekretariatu 

lub innych o charakterze administracyjnym, np.: budynki banków, urzędów 

pocztowych, urzędów miejskich, gminnych, ministerstw, itp. lokali administracyjnych. 
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Budynki centrów konferencyjnych i kongresów, sądów i parlamentów. Klasa nie 

obejmuje: Biur w budynkach przeznaczonych głównie do innych celów. 

W przypadku wykazania się przez Wykonawcę doświadczeniem w zakresie usługi 

wykonywanej (będącej w trakcie realizacji), Zamawiający uzna warunek za spełniony, 

jeżeli do upływu terminu składania ofert część usługi została wykonana na kwotę 

co najmniej wskazaną w warunku (odpowiednio dla części). 
 

2. Spełnianie powyższych warunków oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu 

niespełniania warunków, Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niż 

na dzień składania ofert. Ocena spełnienia w/w warunków zostanie dokonana zgodnie  

z formułą spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń oraz 

dokumentów wymienionych w rozdziale V niniejszej SIWZS. Z treści załączonych 

dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki Wykonawca spełnił. 

3. Niespełnienie któregokolwiek z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem 

Wykonawcy z postępowania i uznaniem oferty za odrzuconą. 

4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

5. Postępowanie będzie prowadzone w trybie tzw. procedury odwróconej, co oznacza, 

że Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego 

oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. 

6. W procedurze odwróconej: 

1) przedmiotowej ocenie ofert, pod kątem przesłanek odrzucenia z art. 89 ust. 1 ustawy 

PZP podlegają wszystkie oferty; 

2) w przyznawaniu punktów w ramach kryteriów oceny ofert, o których mowa w Rozdziale 

XIII, biorą udział wszystkie ważne i zgodne z SIWZS oferty; 

3) podmiotowej ocenie w zakresie braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu podlega Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza (tj. uzyskała największą ilość punktów w kryteriach oceny ofert, 

o których mowa w Rozdziale XIII). 

 

IV. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA  

W ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP 

Zamawiający wykluczy z udziału w niniejszym postępowaniu Wykonawców, którzy nie wykażą 

braku podstaw do wykluczenia na zasadach określonych w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 ustawy 

PZP. 

 

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW 

WYKLUCZENIA 

1. W celu potwierdzenia spełniania warunku określonego w rozdziale III SIWZS Wykonawcy 

wraz z ofertą składają: 

1.1. aktualną koncesję w zakresie ochrony osób i mienia realizowanej minimum 

w formie bezpośredniej ochrony fizycznej wydaną przez ministra właściwego 

do spraw wewnętrznych i administracji zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia 

- w celu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej; 

1.2. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZS) w okresie ostatnich  

3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania 

i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 

określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, 

przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 

przez podmiot, na rzecz którego usługi były/są wykonywane. 
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W odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych, dowody powinny 

być wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego usługi wskazane  

w wykazie zostały wcześniej wykonane lub są wykonywane, Wykonawca nie ma 

obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.  
 

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału 

w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:  

2.1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy PZP; 

2.2. oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz ust. 5 

ustawy PZP zgodnego z § 5 ust. 5-9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 

2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający 

od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 Poz. 1126 z późn. 

zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem o dokumentach” (stanowi załącznik nr 3 

do SIWZS). 
 

3. Wykonawca składa także INNE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA: 

3.1. wypełniony formularz oferty z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 do SIWZS; 

3.2. wypełniony formularz cenowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 do SIWZS 

(odpowiednio dla części); 

3.3. (jeżeli dotyczy) pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 15 SIWZS 

(odpowiednio dla części); 

3.4. dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie, pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego (dotyczy jedynie Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie) – dokument winien być przedstawiony w formie przewidzianej 

w rozdziale VIII ust. 15 SIWZS dla pełnomocnictwa. 
 

4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku: 

4.1. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, wymóg złożenia 

dokumentów, o których mowa w ust. 2 SIWZS - dotyczy każdego z podmiotów 

samodzielnie. Pozostałe dokumenty Wykonawcy mogą złożyć odrębnie lub wspólnie. 

Dokumenty te będą rozpatrywane łącznie. 

4.2. Oferta składana wspólnie musi być podpisana (kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym) przez przedstawiciela upoważnionego przez wszystkich występujących 

wspólnie uczestników postępowania lub musi być podpisana przez każdego uczestnika 

występującego wspólnie. 

4.3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 

Wykonawców występujących wspólnie. 

4.4. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) 

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia 

albo do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie 

przedmiotowego zamówienia publicznego. 

Uwaga: treść pełnomocnictwa musi dokładnie określać zakres umocowania. 

Pełnomocnictwo należy złożyć wraz z ofertą. 

4.5. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie 

z pełnomocnikiem (liderem). 

4.6. Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty powołujące się 

na „Wykonawcę”; w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane 
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dotyczące podmiotów występujących wspólnie np. konsorcjum, a nie pełnomocnika 

konsorcjum. 

4.7. Zamawiający przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego będzie 

żądał dostarczenia umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie. 

4.8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

4.9. Nie dopuszcza się uczestniczenia danego Wykonawcy w więcej niż jednej grupie 

wspólnie biorących udział w postępowaniu Wykonawców. 

4.10. Niedopuszczalnym również jest złożenie przez jednego Wykonawcę równocześnie 

oferty indywidualnej oraz w ramach grupy wspólnie występujących w postępowaniu 

Wykonawców. 

4.11. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu nie potwierdzają spełnienia przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda, aby Wykonawca 

w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem 

lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części 

zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową 

lub ekonomiczną. 
 

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 ppkt 2.1. 

SIWZS – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego 

rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy 

lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy PZP. 
 

6. Dokumenty, o których mowa w ust. 5, powinny być wystawione nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

7. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5 zastępuje 

się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 

lub gospodarczego odpowiednio dla miejsca zamieszkania lub kraju, w którym Wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapis pkt 5 stosuje się odpowiednio. 

8. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem przez Wykonawcę (osobę uprawnioną do podpisania oferty). W przypadku 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 

podmiotów trzecich, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych 

podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 

Wykonawcę lub te podmioty. 

9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości co do jej prawdziwości. 

10. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu o dokumentach, 

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

nie zezwala na tłumaczenie przez ogólnodostępne translatory np. Google Translate. 

11. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych 

przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu lub potwierdzających, że oferowane usługi spełniają wymagania 

określone przez Zamawiającego lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli 

wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy 

złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo 

ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny 

potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu oraz spełnienie 

przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później 
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niż w dniu, w którym upłynął termin składania oświadczeń i dokumentów. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do kilkukrotnego wzywania do uzupełnień. 

12. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, 

w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 

13. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień dotyczących 

przedstawionych przez Wykonawców dokumentów lub oświadczeń oraz treści złożonych 

ofert. 

14. Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia 

wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają 

wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione 

podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już 

aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.  
 

15. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji z otwarcia ofert przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności 

lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (zgodnie z załącznikiem 

nr 4 do SIWZS). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, 

że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia. Oświadczenie należy złożyć  w oryginale opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

 

VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, 

A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ 

Z WYKONAWCAMI 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym 

a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZS, kierując 

swoje zapytania drogą elektroniczną na e-mail: przetargi@udt.gov.pl. Zamawiający 

ma możliwość zapoznać się z treścią poczty elektronicznej tylko w dni robocze 

w godzinach pracy, tj. 7:45-15:45. 

Konsekwencje przekazania informacji na inny adres e-mail ponosi Wykonawca. 

3. Zamawiający dopuszcza komunikację z Zamawiającym tylko przez e-mail: 

przetargi@udt.gov.pl. Zamawiający nie dopuszcza komunikowania się poprzez 

wykorzystanie przycisku: Wiadomości na https://platformazakupowa.pl (platforma 

zakupowa służy jedynie do złożenia oferty w postępowaniu). Zamawiający nie dopuszcza 

porozumiewania się za pomocą faxu. 

4. Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

5. Zamawiający zamieści treść pytania (bez ujawniania źródła zapytania) i udzieloną 

odpowiedź na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZS oraz na platformie 

zakupowej. 

6. W sprawach technicznych związanych z obsługą platformy zakupowej należy 

korzystać z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udzieli wszelkich informacji 

związanych z procesem składania ofert, rejestracji, czy innych aspektów technicznych 

platformy. Centrum Wsparcia Klienta dostępne codziennie od poniedziałku do piątku 

w godz. od 7.00 do 17.00 pod numerem 22 101 02 02 lub 61 679 19 00 

lub za pośrednictwem adresu e-mail: cwk@platformazakupowa.pl. 

7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wyjaśnienia dotyczące treści SIWZS 

udzielane Wykonawcom przez osoby nieuprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami. 

8. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZS. 

Zamawiający zamieści treść modyfikacji, na stronie internetowej, na której zamieszczono 

SIWZS i platformie zakupowej. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZS jest niezbędny 

dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin 

mailto:przetargi@udt.gov.pl
mailto:przetargi@udt.gov.pl
https://platformazakupowa.pl/
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składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców zamieszczając informację na stronie 

internetowej i platformie zakupowej. 

9. Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami:  

 Paweł Moch  tel. /22/ 57-22-325 

 Katarzyna Strzałkowska  tel. /22/ 57-22-350 

 Anna Sztangret  tel. /22/ 57-22-389 

 

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości łącznie dla wszystkich części 

150.000,00 zł lub odpowiednio dla każdej części:  

Nr części Wysokość wadium dla części w zł  

I 23.000,00 

II 43.000,00 

III 39.000,00 

2. Wykonawca wnosi wadium: 

2.1 w pieniądzu (wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek 

bankowy Zamawiającego nr: 73 1130 1017 0020 1214 7720 0038 - Bank 

Gospodarstwa Krajowego –  Swift BGK: GOSKPLPW zaznaczając w tytule przelewu: 

Wadium – ochrona ZP-DA-50/18, część …… 

lub w jednej z poniżej podanych form: 

2.2 w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

2.3 gwarancjach bankowych,  

2.4 w gwarancjach ubezpieczeniowych, 

2.5 w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007 nr 42 poz. 275, z późn. zm.).  

3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej 

lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy 

złożyć w oryginale, w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia. 

UWAGA !!! Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne, na każde 

pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, 

zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium 

w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz 5 ustawy PZP. 

4. Termin wniesienia wadium upływa wraz z terminem składania ofert. Wadium wnoszone 

w formie innej niż pieniądz Wykonawca może złożyć wraz z ofertą poprzez Platformę 

zakupową lub przesłać Zamawiającemu mailem na adres: przetargi@udt.gov.pl. 

5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie składania 

ofert znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 

6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną 

formą wadium zostanie odrzucona. 

7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy PZP. 

8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
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9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę 

przed upływem terminu składania ofert. 

10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium zgodnie z ust. 7, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie 

określonym przez Zamawiającego. 

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca 

w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, 

z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, 

oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub 

nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 

ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 

wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 

została wybrana: 

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; 

2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

!!! UWAGA!!!! W przypadku składania wadium w formie innej niż pieniądz, dokument 

wadialny musi powoływać przesłanki wymienione w ust. 11 i 12 SIWZS 

 

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody 

na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

1. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/. 

2. Oferty wg wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZS 

w postępowaniu oraz oświadczenia sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci 

elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

3. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w niniejszej SIWZS, składane są 

w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego. 

4. W przypadku pytań związanych z funkcjonowaniem platformy zakupowej zachęcamy 

do kontaktu z Centrum Wsparcia Klienta pod numerem +48 61 679 19 00 

lub za pośrednictwem adresu e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

5. Jeżeli oryginał dokumentu / oświadczenia lub inne dokumenty / oświadczenia składane  

w postępowaniu, nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, 

Wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu 

lub oświadczenia, poświadczając ją za zgodność z oryginałem. 

W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu 

lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 

Wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega 

Wykonawca albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej 

kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem. 

https://platformazakupowa.pl/
mailto:cwk@platformazakupowa.pl
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6. Zgodnie art. 3 pkt. 2) ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2005 Nr 64 poz. 565 z późn. zm.): 

„dokument elektroniczny – stanowiący odrębną całość znaczeniową zbiór danych 

uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej i zapisany na informatycznym 

nośniku danych.” 

7. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty: 

 w formie skanu (odręcznie podpisanej oferty) podpisanego kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym (gdyż wówczas nie zostanie zachowana forma dokumentu 

elektronicznego); 

 w formie papierowej,  na nośniku danych (pendrive, CD) ani na adres e-mail. 

8. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony internetowej 

platformazakupowa.pl to przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox  

w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki 

typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości, co najmniej 256 kbit/s.  

- platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 

1024x768 pikseli. 

9. W celu założenia Konta Użytkownika na platformazakupowa.pl, konieczne jest posiadanie 

przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). 

10. Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne. 

11. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

w tym koszty poniesione z tytułu nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego.  

12. Złożona oferta musi odpowiadać treści SIWZS. 

13. Oferta musi być sporządzona w języku polskim oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną 

do reprezentowania firmy na zewnątrz. 

14. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz  

z tłumaczeniem na język polski. W przypadku braku tłumaczeń na język polski Zamawiający 

uzna, iż oferta nie zawiera wymaganego dokumentu. Zamawiający nie dopuszcza 

tłumaczeń automatycznych, dokonanych przy użyciu narzędzi typu Google Translate. 

15. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 

16. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem 

elektronicznej kopii dokumentów przez osoby niewymienione w dokumencie rejestracyjnym 

(ewidencyjnym) Wykonawcy/ innego podmiotu, należy dołączyć stosowne 

pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

powinno być złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej 

za zgodność z oryginałem kserokopii. 

17. W przypadku gdy nie ma pełnomocnictwa w formie elektronicznej oryginalnej 

(tj. z kwalifikowanym podpisem osoby uprawnionej do jego udzielenia), a sporządzono dla 

danej osoby pełnomocnictwo tylko w formie pisemnej (tj. z własnoręcznym podpisem osoby 

uprawnionej do jego udzielenia), można złożyć kopię pełnomocnictwa notarialnie 

poświadczoną elektronicznie. Stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. -

Prawo o notariacie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 z poźn. zm.), elektroniczne poświadczenie 

zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem notariusz opatruje 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

18. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, 

chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. 

19. Zamawiający informuje, iż protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu 

udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu 

postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. Nie ujawnia się 

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert 

zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
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19.1. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 

26 lutego 2018 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419) 

rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, 

technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające 

wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania 

w celu zachowania ich poufności. 

19.2. By zastrzeżenie, o którym mowa wyżej było skuteczne, Wykonawca zobowiązany 

jest przedstawić dowody na to, że: 

- zastrzeżone informacje mają charakter techniczny, technologiczny, 

organizacyjny lub inny posiadający wartość gospodarczą, 

- zastrzeżone informacje nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej, 

- podjęto w stosunku do nich niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

19.3. Dokument, w którym Wykonawca wykazuje, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca zobligowany jest złożyć wraz z ofertą. 

W przeciwnym razie wszystkie dokumenty zostaną UZNANE ZA NIEZASTRZEŻONE. 

19.4. Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa Wykonawca składa 

w oddzielnej „paczce” z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”. Platforma 

zakupowa umożliwia Wykonawcy złożenie dokumentów stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w oddzielnej paczce/załączniku od jawnej części oferty (zaleca się, 

aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona 

w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem 

faktycznym i prawnym utajnienia. 

19.5. Wykonawca nie może zastrzec informacji: nazwy (firmy) oraz adresu Wykonawcy, 

a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu 

gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie jak również informacje dostępne 

do wiadomości publicznej. 

20. Instrukcja dla Wykonawców jak złożyć, zmodyfikować, wycofać ofertę znajduje się pod 

linkiem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

21. W przypadku, gdy w jakichkolwiek dokumentach załączonych do oferty będzie podana 

waluta inna niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia 

zostanie zastosowany średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia 

o przedmiotowym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

 

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Miejsce oraz termin składania ofert: https://platformazakupowa.pl/ 

Termin: 28.01.2019  do godziny 11:00 

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:  

Termin: 28.01.2019  o godzinie 12:00 

Urząd Dozoru Technicznego 

ul. Szczęśliwicka 34 

02-353 Warszawa, jedno z dostępnych pomieszczeń: nr 7, 10, 13, 208, sala A, B lub C. 

3. Jeśli Wykonawcy chcą osobiście uczestniczyć w otwarciu ofert, najpóźniej 5 minut przed 

terminem otwarcia ofert zgłaszają się na recepcji UDT skąd pracownik Zamawiającego ich 

odbierze i zaprowadzi do pomieszczenia, w którym odbędzie się jawne otwarcie ofert. 

Zamawiający informuje, że w budynku Zamawiającego, tj. Centrali Urzędu Dozoru 

Technicznego przy ul. Szczęśliwickiej 34 w Warszawie, funkcjonuje system kontroli 

dostępu, w związku z czym Zamawiający zaleca uwzględnianie dodatkowego czasu. 

4. Sesja otwarcia ofert: 

a) Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. 

b) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże informację o wysokości 

kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

c) W trakcie jawnej sesji otwarcia ofert, Zamawiający poda do wiadomości: 
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- nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, 

- proponowane przez nich ceny, termin wykonania zamówienia i warunki płatności 

zawarte w ofertach. 

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.udt.gov.pl 

informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. 

6. W przypadku złożenia oferty po terminie składania ofert, Zamawiający poinformuje 

o tym fakcie Wykonawcę. 

 

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Cena oferty uwzględniająca wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN liczbą, 

z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. 

2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane 

z wykonaniem zamówienia opisanego w SIWZS, ogłoszeniu i umowie oraz obejmować 

wszystkie koszty pośrednie i bezpośrednie dotyczące przedmiotu zamówienia. 

3. Cena może być tylko jedna. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) 

jak i podczas realizacji zamówienia (poza ewentualną zmianą podatku VAT lub waloryzacją, 

o których mowa w umowie). 

4. Wykonawca przedstawia obliczenie ceny wg załącznika nr 2 do SIWZS (odpowiednio 

dla części), przy czym: 

Cena oferty powinna być wyliczona zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego w tabeli 

formularza cenowego, tj. Wykonawca ustala cenę jednostkową netto roboczogodziny 

jednego pracownika wykonującego zadania ochrony. Wartość netto to iloczyn ceny 

jednostkowej netto oraz ilości roboczogodzin. Wartość podatku VAT to iloczyn wartości 

netto i odpowiedniej stawki podatku VAT. Wartość brutto to suma wartości netto 

i wartości podatku VAT. 

Przy powyższych obliczeniach Wykonawca dokonuje w każdym miejscu zaokrąglenia 

do dwóch miejsc po przecinku. 

Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest podać właściwą stawkę podatku VAT. 

Wykonawca wyceniając przedmiot zamówienia winien przyjąć minimalne 

wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów (Dz. U. 2018 poz. 

1794) z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej  

w 2019 r. 

5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu 

oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek 

od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 

(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. W przypadku, o którym mowa 

w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby 

do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku 

od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza 

się podatek od towarów i usług, który zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie 

z tymi przepisami. 

6. Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija 

się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 

 

  

http://www.udt.gov.pl/
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XII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ 

PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ 

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 

 

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

Kryterium: 

Cena oferty brutto   – 100 % 

Zamawiający przyzna 100 punktów ofercie z najniższą ceną brutto, a punkty dla wszystkich 

pozostałych ofert zostaną wyliczone ze wzoru: 

 

Pkt cena = 

cena oferty niepodlegającej odrzuceniu z najniższą ceną brutto  

x 100 
cena brutto badanej oferty 

1. Punkty przyznane ofercie w ramach kryterium oceny ofert będą stanowić końcową ocenę 

oferty. Zamawiający dokona obliczeń ww. punktów z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku wg zasad matematycznych. 

2. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta zdobędzie 

najwyższą liczbę punktów oraz będzie spełniała wymagania określone w SIWZS. 

 

XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 

Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

 

XV. WYKLUCZENIE WYKONAWCY / ODRZUCENIE OFERTY / POPRAWA 

OMYŁEK / RAŻĄCO NISKA CENA  

1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę, zgodnie z art. 24 ustawy PZP. Ofertę Wykonawcy 

wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

2. Zamawiający stosuje przepisy art. 87 ustawy PZP - w zakresie wyjaśnień dotyczących treści 

złożonej oferty oraz poprawy omyłek w ofercie. 

3. Zamawiający stosuje również przepisy art. 90 ustawy PZP - w zakresie rażąco niskiej ceny 

lub kosztu. 

4. Zamawiający odrzuci ofertę, zgodnie z art. 89 ustawy PZP.  

 

XVI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

Wyniki postępowania zostaną przekazane niezwłocznie Wykonawcom po wyborze oferty 

najkorzystniejszej / nieudzieleniu zamówienia i zostaną ogłoszone na stronie internetowej 

Zamawiającego: www.udt.gov.pl. 

 

XVII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE WINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

1. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do zawarcia 

umowy w terminie i miejscu określonym przez Zamawiającego. 

2. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia 

umowy w sprawie niniejszego zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert - bez przeprowadzania ich ponownego badania 

i oceny. 

 

http://www.udt.gov.pl/
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XVIII.  OGÓLNE WARUNKI UMOWY/WZÓR UMOWY, ZAMAWIAJĄCY WYMAGA 

OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH 

1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę  

z punktu widzenia kryterium przyjętego w niniejszej SIWZS. 

2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej 

SIWZS oraz danych zawartych w ofercie wybranego Wykonawcy. 

3. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZS 

(odpowiednio dla części). 

4. Zamawiający, w porozumieniu z Wykonawcą, będzie mógł zmienić postanowienia umowy. 

Łączna wartość zmian nie może przekroczyć 10% wartości zamówienia określonej 

pierwotnie w umowie. Zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany 

charakteru umowy. 

5. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

6. Umowa ulega zmianom w sytuacjach w niej opisanych. 

7. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy PZP w szczególności: 

a. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,  

b. zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między 

Stronami, o których mowa w § 11 oraz osób wymienionych ze strony Zamawiającego 

i Wykonawcy w załączniku nr 2 do umowy, 

c. zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT) w trakcie realizacji zamówienia, 

obowiązująca będzie stawka podatku VAT właściwa na dzień powstania obowiązku 

podatkowego, z zastrzeżeniem, że kwota wynagrodzenia netto nie ulegnie zmianie, 

a jedynie odpowiedniej zmianie ulegnie kwota podatku VAT i kwota brutto 

d. zmiana Regulaminu ochrony nie powodująca zwiększenia kosztów wykonania 

umowy. 

 

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku 

zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, 

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej – zgodnie z Działem VI ustawy PZP. 

 

XX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Zasady udostępniania dokumentów: 

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert 

(po ich otwarciu) w trakcie prowadzonego postępowania, z wyjątkiem dokumentów 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, zastrzeżonych przez uczestników postępowania. Udostępnienie dokumentów 

zainteresowanym odbywać się będzie zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 

26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

(Dz. U. 2016 r. poz. 1128). 

2. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek. 

3. Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

4. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli 

z przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych 

do udostępnienia dokumentów, Zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje 

sposób, w jaki mogą być one udostępnione. 

5. Bez zgody Zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, 

w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować 

lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu 

treści złożonych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

6. Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. 

W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku 
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prac dotyczących badania i oceny ofert, Zamawiający udostępnia odpowiednio oferty lub 

wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w terminie przez siebie wyznaczonym, 

nie później jednak niż odpowiednio w dniu przekazania informacji o wyborze 

najkorzystniejszej oferty lub w dniu przekazania informacji o wynikach oceny spełniania 

warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków, albo 

w dniu przekazania informacji o unieważnieniu postępowania. 

 
Załączniki do SIWZS: 
Załącznik nr 1  Formularz oferty; 
Załącznik nr 2  Formularz cenowy (odpowiednio dla części); 
Załącznik nr 3  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  
Załącznik nr 4  Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej – składane bez wezwania 
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (odpowiednio 

dla części); 
Załącznik nr 5  Wykaz usług (odpowiednio dla części); 
Załącznik nr 6  Informacja o RODO; 
Załącznik nr 7  Wzór umowy z załącznikami (odpowiednio dla części). 
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Załącznik nr 1 do SIWZS 
 

OFERTA ZP-DA-50/18 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

Ja/ My niżej podpisany/i: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… działając w imieniu i na rzecz: 

(proszę podać zgodnie z wpisem do KRS lub ewidencji działalności gospodarczej) 

Nazwa: ………………………………………………………………………….……………………………………………………………………..………….……………………………………..…. 

Siedziba: ………………………………….……………………………….……………………………………………………………………..………….…………………………………..……... 

Województwo: …………………………………………………………………………  

Telefon: (0-…….…) ………………………………………………………………………  

NIP: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| REGON: |___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

konto bankowe kontrahenta jest rachunkiem ROR |___| tak  |___| nie 

Osoba do kontaktów: ………………………………………………………………… e-mail: ……………………………….……………………………………..………. 

Adres do korespondencji: ………………………………….…………………………………………….…………………….……………………………………………………. 

…………………..………….……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………… 

nr wpisu do rejestru działalności gospodarczej: 

……………………………………………………………………………………………………………. 

Urząd Dozoru Technicznego 

ul. Szczęśliwicka 34 

02-353 Warszawa 

 

Odpowiadając na ogłoszenie do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym 

w trybie „przetargu nieograniczonego na usługi społeczne” na ochronę fizyczną osób 

i mienia oraz monitoring sygnałów alarmowych w obiektach Urzędu Dozoru 

Technicznego zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZS oświadczamy, że: 
 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia (odpowiednio dla części): 
 

Część 1 - za łączną cenę ………………………………………………………. zł brutto. 

Część 2 - za łączną cenę ………………………………………………………. zł brutto. 

Część 3 - za łączną cenę ………………………………………………………. zł brutto. 

2. Dokładne obliczenie ceny oraz ceny jednostkowe zawierają – formularze cenowe 

(odpowiednio dla części) stanowiące integralny załącznik do niniejszej oferty. 
 

3. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane 

z wykonaniem przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami SIWZS. 

4. Oświadczamy, że na etapie realizacji umowy wszystkie osoby biorące udział  

w realizacji zamówienia (nie dotyczy koordynatora umowy, pracowników Centrum 

Monitorowania Alarmów oraz Grup interwencyjnych), będą osobami zatrudnionymi 

na umowę o pracę, posiadającymi wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony 

fizycznej, prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji zgodnie z ustawą o ochronie osób 

i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 2017 r. poz. 2213 poźn. zm.) – posiadanie 

kwalifikacji nie dotyczy pracownika ochrony na stanowisku recepcji (dla części I). 

5. Oświadczamy, że dysponujemy/ nie dysponujemy Centrum Monitorowania Alarmów 

oraz Grupami interwencyjnymi*. 

6. Oświadczamy, że zamierzamy realizować przedmiot zamówienia: bez udziału / z udziałem 

Podwykonawcy *(odpowiednio dla części): 



_________________________________________________________________________ 

Urząd Dozoru Technicznego         Strona 18 z 22 

ZP-DA-50/18 – ochrona fizyczna osób i mienia oraz monitoring sygnałów alarmowych w obiektach Urzędu Dozoru Technicznego 

a. Jeżeli Wykonawca nie zakreśli realizacji bez udziału / z udziałem Podwykonawcy, 

Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie, czyli nie będzie 

zatrudniał Podwykonawców; 

b. Gdy Wykonawca zamierza korzystać z pomocy Podwykonawców należy wskazać zakres 

(część zamówienia), jaki zamierza powierzyć Podwykonawcy oraz należy podać nazwę 

(firmę) Podwykonawcy – jeżeli jest znana, tj.: ………............................................... 

7. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*.  

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących 
lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO 
treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).  

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z informacją w zakresie RODO zamieszczoną jako 

załącznik do SIWZS.  

9. Oświadczamy, że przyjmujemy termin płatności: wskazany w § 5 umowy. 

10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

na usługi społeczne (ewentualnymi) pytaniami i odpowiedziami do treści SIWZS oraz 

(ewentualnymi) modyfikacjami SIWZS i nie wnosimy do niej zastrzeżeń 

oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 

11. Wadium w kwocie ……………………………………. zł zostało wniesione w dniu ………..……………… r. 

formie…………………………………………………………………………………………. 

Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić do:  

Nazwa banku ...................................................................................................... 

na konto nr........................................................................................................... 

z zastrzeżeniem art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

12. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 

w SIWZS, tj. 60 dni, licząc od terminu składania ofert. 

13. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy (odpowiednio dla części) 

stanowiącym załącznik do SIWZS i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, 

do zawarcia umowy według tegoż wzoru. 

14. Oferta została złożona na …… zapisanych stronach, kolejno ponumerowanych od nr …  do 

nr .... 

15. Oświadczamy pod groźbą odpowiedzialności karnej, że załączone do oferty dokumenty 

opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 K.K.) 

16. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty*: 

- aktualna koncesja 

- odpis z właściwego rejestru; 

- formularz cenowy (odpowiednio dla części); 

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania; 

- wykaz usług (odpowiednio dla części) wraz z np. referencjami; 

- (jeżeli dotyczy) Pełnomocnictwo np. do podpisania oferty 

 
* niepotrzebne skreślić; 

 
 
  dnia     

(czytelny podpis albo podpis i pieczątka Wykonawcy 
/ osoby (osób) uprawnionej do występowania 

w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do SIWZS 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

Składane w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 

 

 

Nazwa 

Wykonawcy:  

................................................................................................... 

  

Adres: ...................................................................................................... 

Przedmiot 

zamówienia: 
ZP-DA-50/18 – ochrona fizyczna osób i mienia oraz monitoring 

sygnałów alarmowych w obiektach Urzędu Dozoru Technicznego 

 

 

Odpowiadając na ogłoszenie do wzięcia udziału ww. postępowaniu oświadczam/y: 

 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia  

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 ustawy PZP; 

 o braku wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej 

o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne; 

 o braku orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się  

o zamówienia publiczne; 

 o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę 

ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego 

na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy PZP; 

 o braku wydania wobec mnie ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu 

obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska 

lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego 

na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy PZP; 

 oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,  

o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.); 

 

 

 

  dnia     

(czytelny podpis albo podpis i pieczątka Wykonawcy / 
osoby (osób) uprawnionej do występowania w imieniu 

Wykonawcy) 

 
 

 
 

 
 
W przypadku Wykonawców występujących wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna) – oświadczenie składa każdy 
z podmiotów osobno (np. wspólników spółki). 
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Dokument składany przez Wykonawcę, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje zamawiającemu oświadczenie 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP 

 

Załącznik nr 4 do SIWZS  

 
Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 

Nazwa 

Wykonawcy:  
................................................................................................... 

Adres: ...................................................................................................... 

Przedmiot 

zamówienia: 

ZP-DA-50/18 – ochrona fizyczna osób i mienia oraz monitoring 

sygnałów alarmowych w obiektach Urzędu Dozoru Technicznego 

 

 

Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów (Dz. U. 2018 poz. 798 z późn. zm. ) przynależymy do tej samej grupy 

kapitałowej co Wykonawca: 

 …………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 

 

W przypadku Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów (Dz. U. 2018 poz. 798 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, zobligowani 

są złożyć wraz z niniejszym oświadczeniem dokumenty bądź informacje 

potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu. 

 

 

  dnia     

(czytelny podpis albo podpis i pieczątka Wykonawcy / 
osoby (osób) uprawnionej do występowania 

w imieniu Wykonawcy) 

_________________________________________________________________ 

 

Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów (Dz. U. 2018 poz. 798 z późn. zm.) nie przynależymy do tej samej grupy 

kapitałowej z pozostałymi Wykonawcami biorącymi udział w niniejszym postępowaniu. 

 

 

 
  dnia     

(czytelny podpis albo podpis i pieczątka Wykonawcy 
/ osoby (osób) uprawnionej do występowania 

w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 do SIWZS 

 

OŚWIADCZENIE -WYKAZ USŁUG  odpowiednio dla części 

Nazwa Wykonawcy:  
................................................................................................. 

Adres: 
................................................................................................. 

Przedmiot 

zamówienia: 

ZP-DA-50/18 – ochrona fizyczna osób i mienia oraz 

monitoring sygnałów alarmowych w obiektach  

Urzędu Dozoru Technicznego 
 

Informacje zawarte w niniejszym wykazie potwierdzają warunek o którym mowa w ust. 1 

pkt 1.2 lit. b Rozdziału III SIWZS: 

„Wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych również wykonuje, w okresie ostatnich 

3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

- w tym okresie, minimum jedną usługę ochrony fizycznej obiektów biurowych oraz 

monitoringu sygnałów alarmowych wraz z przyjazdem Grupy interwencyjnej, która została 

wykonana lub jest wykonywana w sposób ciągły na podstawie umowy zawartej na okres 

co najmniej 24 miesięcy o wartości co najmniej – odpowiednio dla części: 

I cześć – 300.000,00 PLN brutto rocznie, 

II część - 700.000,00 PLN brutto rocznie, 

III część 600.000,00 PLN brutto rocznie. 

Nr 
części 

przedmiot wykonanej 
usługi 

(jej zakres) 

Nazwa i adres 

podmiotu na rzecz, 
którego usługi zostały 
wykonane (odbiorca) 

(tel./fax) 

Całkowita 

wartość brutto 
usługi 

(w PLN) 
 

Data wykonania 
usługi 

Wykonawca 
(pełna 
nazwa) 

Data rozpoczęcia i 
data zakończenia 

(dzień, miesiąc, rok) 
od .…….. – do …. 

I    od .………. – do ..……  

II    od .………. – do ..……  

III    od .………. – do ..……  

 

*W kolumnie „Wykonawca” należy podać: 

- nazwę Wykonawcy, który wykonywał usługę w przypadku podmiotów występujących wspólnie; 

 

 

  dnia     
(czytelny podpis albo podpis i pieczątka Wykonawcy / osoby 
(osób) uprawnionej do występowania w imieniu Wykonawcy) 
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Nie załączać do oferty      Załącznik nr 6 do SIWZS 

 

INFORMACJA W ZAKRESIE RODO 
 

Przedmiot 

zamówienia: 
ZP-DA-50/18 – ochrona fizyczna osób i mienia oraz monitoring 

sygnałów alarmowych w obiektach Urzędu Dozoru Technicznego 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:  

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Dozoru Technicznego 

z siedzibą w Warszawie ul. Szczęśliwicka 34, kod pocztowy 02-353, 

 Kontakt z wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych – Inspektorem Ochrony 

Danych, możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres: iod@udt.gov.pl), 

oraz strony internetowej (www.udt.gov.pl),   

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie i realizacją ww. zamówienia publicznego 

na usługi społeczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej 

„ustawa PZP”; 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym 

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 

niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP; 

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 

w art. 18 ust. 2 RODO; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

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

RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

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

c RODO. 
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