
1 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:  

„USŁUGI DOZORU I OCHRONY MIENIA” 

 
 

Numer postępowania: PN-10 /2016. W korespondencji kierowanej do 
Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem. 

 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
zamieszczono: 

w Biuletynie zamówień Publicznych 
z dnia 01.12.2016 r. pod nr: 356616-2016 

na stronie internetowej Zamawiającego 
www.stawymilickie.pl    

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego  

 
 

TERMIN I MIEJSCE 
SKŁADANIA OFERT 

09.12.2016 r. do godz. 1000 

Stawy Milickie S.A. 
Sułów ul. Kolejowa 2 (I piętro), 56-300 Milicz 

 
 

Sułów, 
dnia 01 grudnia 2016 r. 

 
Zatwierdzam 

 
 
 
 

_______________________ 
 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ.  
Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji  

i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym 
przez Zamawiającego. 

http://www.stawymilickie.pl/nowości/ogloszenia
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I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM  

Nazwa:  Stawy Milickie Spółka Akcyjna  
Adres:  Ruda Sułowska 20, 56-300 Milicz,  
Numer telefonu/faksu:  (71) 384 71 10,   
Adres e-mail:  przetargi@stawymilickie.pl 
Strona Internetowa:  www.stawymilickie.pl 
Godziny urzędowania:  poniedziałek – piątek w godzinach od 0700 do 1500 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi dozoru i ochrony mienia 
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164  z późn. zm.) o wartości 
szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 209 000 
euro.  

2. Czynności podejmowane przez Zamawiającego i Wykonawców w toku postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego podlegają przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 
z 2016r., poz. 380 z późn. zm.). 

3. Zasadniczym źródłem informacji dotyczących zasad sporządzenia oferty jest niniejsza 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) oraz przepisy Ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych (dalej: u.p.z.p.). W sprawach nieuregulowanych w niniejszej 
SIWZ zastosowanie mają przepisy u.p.z.p. oraz aktów wykonawczych do niej.    

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych. 
6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

7. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

9. Zamawiający może, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, 
którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. 

10. Ilekroć w SIWZ jest mowa o: 

1) CENIE – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z 
dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915 z póżn. 
zm.), 

2) USŁUGACH – należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są 
roboty budowlane lub dostawy, a są usługami określonymi w przepisach wydanych na 
podstawie art. 2a lub art. 2b, 

3) OPZ – należy przez to rozumieć opis przedmiotu zamówienia na usługi dozoru i ochrony 
mienia, 

4) WYKONAWCY – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie 
zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia 
publicznego, 

5) ZAMAWIAJĄCYM – należy przez to rozumieć Stawy Milickie Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Rudzie Sułowskiej 20, 56-300 Milicz, 

6) ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM – należy przez to rozumieć umowę odpłatną zawartą 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, których przedmiotem są usługi, 

7) Pzp – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.). 

 
 
 
 

mailto:przetargi@stawymilickie.pl
http://www.stawymilickie.pl/
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III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia są: usługi dozoru i ochrony mienia w 5-pięciu zakładach 
rybackich przedsiębiorstwa Stawy Milickie Spółka Akcyjna położonych w 
miejscowościach Krośnice, Potasznia, Radziądz, Stawno i Ruda Sułowska oraz w 
Centrum Edukacji Turystycznej w Rudzie Sułowskiej. 

2. Usługi świadczone będą przez Wykonawcę posiadającego koncesję na prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych (MSWiA), realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, 
zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016r., 
poz. 1432). 

3. Ochrona prowadzona będzie zgodnie z poniższym harmonogramem: 
1) w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 1500 do 0700 dnia 

następnego przez jednego pracownika na zmianie w każdym zakładzie,  
2) w weekendy od soboty do poniedziałku oraz w dni wolne od pracy całodobowo  

w godzinach od 0700 do 0700 dnia następnego przez jednego pracownika na zmianie  
w każdym zakładzie. 

4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 
wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie 
umowy o pracę, ponieważ wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób 
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 
1666).  

5. Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 8a) Pzp zamawiający przekazuję informację dotyczące: 
1) sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp - 

przedstawienie przez wykonawcę stosownych oświadczeń czy zaświadczeń lub 
zanonimizowanych dokumentów. Dla zamawiającego nie jest, bowiem istotne, kto 
konkretnie zatrudniony jest u wykonawcy na podstawie umowy o pracę, a jedynie sam fakt 
zatrudnienia osób w takiej formie. Wymagane dokumenty wykonawca musi przedstawić na 
etapie realizacyjnym. Dokumenty służą kontroli realizacji przez wykonawcę/podwykonawcę 
zamówienia publicznego zgodnie z treścią oferty oraz w zgodzie z przepisami ustawy Pzp.  

2) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o 
których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań – 
Zamawiający będzie nadzorować prawidłowość wykonania zamówienia w odniesieniu do 
wymagań dotyczących umów o pracę. Dopuszczalne jest przeprowadzanie kontroli przez 
przedstawicieli zamawiającego lub upoważnione osoby trzecie na miejscu wykonania 
świadczenia. Za działania lub zaniechania podwykonawcy w tym przedmiocie odpowiada 
wykonawca względem, którego zamawiający może wystąpić z żądaniem zapłaty kary 
umownej. Ewentualne sankcje z tytułu niespełnienia wymagań będą egzekwowane w 
formie kar umownych. Szczegółowe postanowienia zostały zawarte we wzorze umowy 
stanowiącej Załącznik Nr 7 do SIWZ.  

3) rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia - obowiązki stałej, w 
wyznaczonych ramach czasowych, bezpośredniej ochrony mienia oraz osób tam 
przebywających, budynków oraz posesji i terenów zewnętrznych należących do Spółki, 
znajdujących się w Krośnicach, Potaszni, Radziądzu, Rudzie Sułowskiej i Stawnie. 

6. Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków wykonania przedmiotu zamówienia zostały 
zawarte we wzorze umowy stanowiącej Załącznik Nr 7 do SIWZ. 

7. Przed złożeniem oferty, wskazane jest przeprowadzenie wizji lokalnej przez Wykonawcę w 
celu zapoznania się z rzeczywistymi warunkami obiektów podlegających ochronie i związanych 
z przedmiotem zamówienia. 

8. Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
79.71.00.00-4 Usługi ochroniarskie 
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IV. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia 01.01.2017 r. do dnia 
31.12.2017 r. 

2. Miejsce wykonania zamówienia: 
a) ul. Stawowa 1, 56-320 Krośnice,  
b) Potasznia, 56-300 Milicz, 
c) Stawno 2, 56-300 Milicz,  
d) Radziądz, 55-140 Żmigród, 
e) Ruda Sułowska 20, 56-300 Milicz. 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

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

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający uzna powyższy warunek za 
spełniony, jeśli: Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na 
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia 
realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej (stałej i doraźnej), 
wydana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z ustawą o 
ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016r, poz. 1432); 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający uzna powyższy warunek za 
spełniony, jeśli Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na 
kwotę nie niższą niż 4 000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych); 

c) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna powyższy warunek za 
spełniony, jeśli Wykonawca: 

 przedstawi, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie zrealizował, co najmniej dwie usługi polegające na ochronie 
mienia o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto (słownie: dwieście 
tysięcy złotych brutto) każda; 

 posiada całodobowe centrum monitorowania wspierane przez interwencję, 
co najmniej jednej grupy mobilnej,   

 posiada zorganizowaną i zmotoryzowaną grupę interwencyjną na terenie 
chronionym podejmującą reakcje w czasie nie dłuższym niż 15 minut w 
przypadku Rudy Sułowskiej i 25 minut na pozostałych obiektach 
należących do Spółki,  

 posiada zorganizowany system kontroli pracowników ochrony polegający 
na możliwości kontroli pracowników przez inspektorów nadzoru oraz 
poprzez urządzenia do rejestracji czasu pracy i przemieszczania się 
pracowników podczas pracy. 

2.   Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 
realizację zamówienia. 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. V. 1. 
2) lit. b-c niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nim stosunków prawnych,  

4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w rozdz. V. 3) 
niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy: 
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1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, 
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 Pzp. 

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 
podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są 
wymagane. 

5. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. Dodatkowo zamawiający 
przewiduje wykluczenie wykonawcy: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574 z 
późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu 
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – 
Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.); 

2) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w 
istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 
koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co 
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

3) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o 
zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 
3000 złotych. 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert 
oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w 
oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki 
udziału w postępowaniu. 

2. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert 
oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w 
oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega 
wykluczeniu. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o 
którym mowa w rozdz. VI. 1 i 2 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców 
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.  

4. Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w 
oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 2 niniejszej SIWZ. 

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich 
zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w 
oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1 i 2 niniejszej SIWZ. 
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6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie 
aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

a) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony 
osób i mienia realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej (stałej i 
doraźnej), wydana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z 
ustawą o ochronie osób i mienia; 

b) opłaconą polisę wraz z dowodami wpłaty, a w przypadku jej braku inny dokument 
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę 
nie niższą niż 4 000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych), potwierdzającą spełnienie 
warunku opisanego w rozdziale V pkt. 1 ppkt. 2) lit. b) SIWZ; 

c) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych głównych usług, potwierdzających spełnienie warunku określonego 
w rozdziale V pkt. 1 ppkt. 2) lit. c) SIWZ, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i podmiotów na rzecz, których usługi zostały wykonane oraz załączeniem 
dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór wykazu stanowi 
Załącznik Nr 8 do SIWZ. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz, 
którego usługi wymienione w wykazie usług zostały wcześniej wykonane Wykonawca 
nie ma obowiązku przekładania dowodów. Wykonawca wpisuje jedynie takie 
zamówienie do wykazu usług; 

d) oświadczenie o posiadaniu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i 
urządzeń. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 9 do SIWZ.  

7.  Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi 
Załącznik Nr 6 do SIWZ. 

8. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w rozdz. VI pkt 1 i 2 niniejszej SIWZ, 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 
ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 
zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w 
terminie przez siebie wskazanym chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

VII. OFERTY WSPÓLNE/KONSORCJUM  

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. 
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o 

których mowa w rozdz. VI pkt 1 i 2 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców 
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 

3. Ofertę wspólną należy przygotować i złożyć w następujący sposób:  

1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie 
niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, 
aby pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców. 

2) Oferta musi być podpisana w taki sposób by prawnie zobowiązywała wszystkich 
Wykonawców. 

3) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem konsorcjum. 

4. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może żądać 
umowy regulującej współpracę Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia publicznego. 
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5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 
przypadku podmiotów, o których mowa w rozdziale V pkt. 3 SIWZ kopie dokumentów 
dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane „za zgodność z 
oryginałem” przez Wykonawcę lub te podmioty. 

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A 
TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 
WYKONAWCAMI. 

1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji i 
dokumentów: 

1) Niniejsze postępowanie prowadzone jest zachowaniem formy pisemnej,  
wyłącznie w języku polskim. 

2) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy przekazują 
pisemnie na adres: Sułów ul. Kolejowa 2 (I piętro), 56-300 Milicz, faksem na numer: (71) 
384 71 10 lub elektronicznie na adres e-mail: przetargi@stawymilickie.pl z zastrzeżeniem 
zapisu w pkt 1 ppkt 5) potwierdzając pisemnie.  

3) W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się 
numerem sprawy określonym w SIWZ. 

4) Fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazanych za 
pomocą faksu lub drogą elektroniczną każda ze stron niezwłocznie potwierdza na żądanie 
drugiej strony. 

5) W przypadku braku potwierdzenia otrzymania dokumentów wymienionych w pkt 1 ppkt 2) 
przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na 
numer faksu lub adres e-mail podany przez Wykonawcę w ofercie zostało mu doręczone w 
sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 

6) Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym 
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowany przedmiot 
zamówień wymagań określonych przez Zamawiającego oraz pełnomocnictw. Dotyczy to 
także oświadczeń i dokumentów składanych w wyniku wezwania do uzupełnienia na 
podstawie art. 26 ust. 3 Pzp. 

2. Wyjaśnienia treści SIWZ: 

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ pod 
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później 
niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli 
wniosek wpłynie po upływie tego terminu, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub 
pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

2) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 
którym mowa w pkt 2 ppkt 1). 

3) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz zostaną 
zamieszczone na stronie internetowej www.stawymilickie.pl. 

4) Zamawiający nie udziela ustnych i telefonicznych informacji oraz wyjaśnień czy odpowiedzi 
w sprawach wymagających zachowania formy pisemnej, a jeżeli zostały udzielone to nie są 
one wiążące dla Wykonawcy.  

5) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.  
3. Modyfikacja treści SIWZ: 

1) W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może 
zmodyfikować treść SIWZ. Wprowadzona modyfikacja, uzupełnienie, zmiana, w tym 
zmiana terminów zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ 
oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.stawymilickie.pl. 

2) Wszelkie modyfikacje, zmiany, uzupełnienia oraz zmiany terminów oraz wyjaśnienia 
Zamawiającego stają się integralną częścią SIWZ i są wiążące przy składaniu ofert.  

mailto:biuro@stawymilickie.pl
http://www.stawymilickie.pl/
http://www.stawymilickie.pl/
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3) Jeżeli wprowadzona modyfikacja nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający 
może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w 
ofertach, jeżeli będzie to niezbędne. 

4) Jeżeli wprowadzona modyfikacja, o której mowa w art. 12a ust. 1 lub 2 Pzp prowadzi do 
zmiany treści ogłoszenia, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny 
na wprowadzenie zmian w ofertach i zamieści informację o tym na stronie internetowej 
www.stawymilickie.pl oraz zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie 
Zamówień Publicznych. 

4. Wyjaśnienia Wykonawców w toku badania i oceny ofert: 

1) W toku badania i oceny ofert Zamawiających może wezwać Wykonawców do uzupełnienia 
odpowiednich oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu lub potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub 
roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego lub pełnomocnictw na 
podstawie art. 26 ust. 3 Pzp.  

 Uzupełnione oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane 
wymagań określonych przez Zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął 
termin składania ofert. 

 W przypadku, gdy w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego Wykonawca nie złoży 
oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp w zakreślonym przez niego 
terminie na ich uzupełnienie, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami na 
podstawie art. 46 ust. 4a Pzp oraz wykluczy Wykonawcę z postępowania. 

2) W toku badania i oceny ofert Zamawiających może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert oraz oświadczeń lub dokumentów. 

3) Zamawiający poprawi w ofercie: 
a) oczywistą omyłkę pisarską – omyłkę, która jest widoczna na pierwszy rzut oka, bez 

potrzeby dokonywania jakichkolwiek wyjaśnień, którą można stwierdzić bez 
specjalistycznej wiedzy oraz kiedy jest ona bezsporna np.: widocznie mylną pisownię 
wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego 
części itp. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, którego oferta 
została poprawiona. 

b) oczywistą omyłkę rachunkową z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek – omyłkę w przeprowadzeniu rachunków na liczbach w trakcie 
dokonywania działania matematycznego, która ma charakter oczywisty. Oznacza to, że 
nie budzi ona wątpliwości, co do faktu popełnienia omyłki rachunkowej oraz sposobu 
dokonania stosownej korekty. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, 
którego oferta została poprawiona. 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ niepowodujące istotnych zmian 
w treści oferty – czyli omyłki o takim charakterze, by czynności ich poprawy 
Zamawiający mógł dokonać samodzielnie, bez udziału Wykonawcy w tej czynności. 
Poprawienie tej omyłki nie spowoduje istotnych zmian w treści oferty. Zamawiający 
niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  
Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie 
zgodził się na poprawienie takiej omyłki podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 
pkt 7) Pzp. 

4) Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco 
niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego, co do 
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez 
zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o 
udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w 
szczególności w zakresie: 

a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla 
wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta 
do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 

http://www.stawymilickie.pl/
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października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 
z późn. zm.); 

b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 

c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 
e) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

5) W przypadku, gdy cena całkowita oferty jest niższa, o co najmniej 30% od: 
a) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej 

przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 Pzp lub średniej 
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie 
wyjaśnień, o których mowa w ust. 1 chyba, że rozbieżność wynika z okoliczności 
oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 

b) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu 
postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może 
zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1. 

6) Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na 
wykonawcy. 

7) Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana 
ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską 
cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.  

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy 
złotych 00/100 ). 

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 
1) pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) poręczeniach udzielanych przed podmioty, o których mowa art. 6b ust. 5 pkt. 2) ustawy  

z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 42 poz. 275 z późn. zm.). 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Miliczu Nr 89 9582 0000 2000 0024 4417 0023 z 
dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu PN-10/2016 na usługi dozoru i ochrony 
mienia”. 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu zostanie uznane za wniesione skutecznie, jeżeli  
w oznaczonym terminie w dniu składania ofert znajduje się na rachunku Zamawiającego. 
W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż w pieniądzu, potwierdzoną kopię 
dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, należy złożyć wraz z ofertą, trwale ją łącząc, 
zaś oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, należy złożyć  
w odrębnym opakowaniu dołączonym do oferty. 

5. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinno w treści 
zawierać: 
1) zobowiązanie gwaranta (banku lub zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całkowitej kwoty 

wadium nieodwołalnie, bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego 
(beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie o zaistnieniu okoliczności, o których 
mowa w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 Pzp, 

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
3) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, 
4) miejsce i termin zwrotu gwarancji. 
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6. Zasady zwrotu wadium zgodnie z art. 46 ust. 1 – 4 Pzp: 
1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze 

najkorzystniejszej oferty z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako 
najkorzystniejsza lub po unieważnieniu postępowania, 

2) Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako 
najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę 
przed upływem terminu składania ofert. 

4) Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 
zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego 
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca 
wniesie wadium w określonym przez Zamawiającego terminie. 

5) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

7. Zasady zatrzymanie wadium zgodnie z art. 46 ust. 4a – 5 Pzp: 
1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, pełnomocnictw, listy 
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 
Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 Pzp, co powodowało brak 
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę, jako najkorzystniejszej, 

2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 
została wybrana: 
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, 
b)  nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 
8. W przypadku nie wniesienia wadium w zakreślonym terminie Zamawiający wykluczy 

Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2) Pzp. Zgodnie z art. 24 ust. 4 Pzp. ofertę 
Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.  

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert  
(art. 85 ust. 5 ustawy PZP).  

3. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, 
samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, 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. 

4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty 
wadium. 

5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane 
jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego 
przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako 
najkorzystniejsza.  
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XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Oferta: 
1) Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  

a) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: oświadczenie 
o oferowanym przedmiocie zamówienia zgodnego z SIWZ, łączną cenę ofertową 
brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji 
i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji 
wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację, 
którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; 

b) wypełnione oświadczenie o obniżeniu wpłaty na PFRON sporządzone  
z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawcy, którzy 
nie posiadają decyzji  zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 
2011r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz nie udzielają obniżenia wpłat na PFRON 
na podstawie ww. ustawy, mogą wziąć udział w postępowaniu przetargowym, 
jednak nie składają oświadczenia zawartego w załączniku nr 2. Niezłożenie przez 
wykonawcę oświadczenia zawartego w załączniku nr 2 jest równoznaczne z 
nieposiadaniem ww. decyzji oraz nieudzielaniu ww. obniżenia wpłat na PFRON. W 
takim przypadku Wykonawcy przyznawane jest „0” punktów w kryterium nr II; 

c) oświadczenia wymienione w rozdziale VI. niniejszej SIWZ. 

2) Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną 
trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

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

4) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
Ocena ofert odbędzie się w oparciu o przekład na język polski, która w razie wątpliwości jest 
treścią wiążącą. 

5) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną 
propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych 
przez danego Wykonawcę. 

6) Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ 

7) Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a 
cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, 
zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację). 

8) Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane 
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

9) Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 
oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu 
zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być 
złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio 
oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy 
otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności 
procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

10) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie 
zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten 
sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania 
Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą 
otwierane. 

11) Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 
Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące 
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treści zapisów w SIWZ należy, zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania 
ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy Pzp nie przewidują 
negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie 
otwarcia ofert. 

12) Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
2. Tajemnica przedsiębiorstwa: 

1) Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 Pzp oferty składane w 
postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich 
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 
153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie 
mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wzór zastrzeżenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.  

2) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były 
przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 
Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego 
postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

3) Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i 
skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich 
odtajnieniem. 

4) Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w 
trybie art. 90 Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy 
będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich, jako tajemnica przedsiębiorstwa. 
Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy 
Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

3. Opakowanie i oznakowanie oferty: 
1) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie.  

2) Na kopercie należy napisać nazwę i adres Wykonawcy. 
3) Kopertę należy zaadresować w następujący sposób: 

 

Wykonawca:  
 
(nazwa, adres) 
 
 
 
 
 
 

Zamawiający: 
Stawy Milickie Spółka Akcyjna  
Ruda Sułowska 20,  
56-300 Milicz 
Miejsce składania ofert: 
Stawy Milickie Spółka Akcyjna 
Sułów ul. Kolejowa 2 (I piętro),  
56-300 Milicz 
 

 
„Oferta na usługi dozoru i ochrony mienia” 

 
Oznaczenie postępowania: PN-10/2016 

 
Nie otwierać przed dniem: 09.12.2016 r. do godz. 1000 

 

 
 
4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego 

opakowania i oznakowania oferty lub niedostarczenia jej w wymaganym terminie przez 
Wykonawców. 
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XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Oferty można składać: od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500 w sekretariacie 
Zamawiającego w Sułów ul. Kolejowa 2 (I piętro), 56-300 Milicz lub można przesłać pocztą 
na adres: Stawy Milickie S. A. Sułów ul. Kolejowa 2 (I piętro), 56-300 Milicz. 

2. Termin składania ofert upływa w dniu: 09.12.2016 roku do godziny 1000. 
3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina 

wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.  
4. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XII ust. 2 niniejszej SIWZ zostanie odrzucona 

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy PZP. 
5. Termin otwarcia ofert upływa w dniu: 09.12.2016 roku o godzinie 1030.  
6. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Sułów ul. Kolejowa 2                        

(I piętro), 56-300 Milicz. 
7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 

ustawy PZP. 
8. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej 

www.stawymilickie.pl   informacje dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach. 

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

1. Wykonawca uwzględniając warunki realizacji przedmiotu zamówienia określone w niniejszej 
SIWZ powinien w cenie ująć wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej i rzetelnej realizacji 
przedmiotu zamówienia oraz ewentualne ryzyko ekonomiczne wynikające z okoliczności, 
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego.  

2. Wykonawca jest zobowiązany obliczyć cenę na podstawie opisu przedmiotu zamówienia 
wymienionego w rozdziale III SIWZ.  

3. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia formularza oferty stanowiącego Załącznik 
Nr 1 do SIWZ podając w nim cenę wykonania usługi wraz z obowiązującym podatkiem 
od towarów i usług VAT.  

4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, liczbowo, niezależnie od wchodzących w jej skład 
elementów, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ceny muszą być: podane i 
wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 
należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). Dodatkowo cenę 
należy podać słownie.  

5. Rozliczenia między stronami umowy będą prowadzone wyłącznie w walucie PLN.  
6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  
7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny 
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 
miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca składa 
informację, jeżeli złożona oferta, 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. 

http://www.stawymilickie.pl/
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XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 
OCENY OFERT 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował: 
1) kryterium „cena” (załącznik nr 1 do SIWZ) - 80 %, 
2) kryterium „obniżenie wpłaty na PFRON” (załącznik nr 2 do SIWZ) - 20 %. 

2. W celu przydzielania punktów za „cenę” należy: 
1) ustalić dla każdej z ofert cenę na podstawie załącznika nr 1 do SIWZ, 
2) ustalić ofertę o najniższej cenie i przydzielić jej najwyższą ilość tj. 80 punktów, 
3) pozostałym ofertom przydzielić punkty za cenę na podstawie obliczenia udziału 

procentowego najniższej ceny w stosunku do ceny danej oferty wg wzoru: 
 
                                                                            cena najniższa w zł 

ilość punktów za cenę = --------------------------------------------- x 80 
                                                                    cena oferty rozpatrywanej w zł  
 
 

3. W celu przydzielenia punktów za „obniżenie wpłaty na PFRON” należy: 
1) ustalić dla każdej z ofert najwyższą kwotę, o którą ulega obniżeniu wpłata na PFRON na 

podstawie załącznika nr 2 do SIWZ, 
2) ustalić ofertę z najwyższą kwotą i przydzielić jej najwyższą ilość tj. 20 pkt, 
3) pozostałym ofertom przydzielić punkty za obniżenie wpłaty na PFRON na podstawie 

obliczenia udziału procentowego najwyższej kwoty, o którą ulega obniżeniu wpłata na 
PFRON do kwoty danej oferty wg wzoru: 

 
                                             kwota oferty rozpatrywanej w zł 
 ilość punktów za obniżenie wpłaty na PFRON = ----------------------------------------------- x 20
                                                                      kwota najwyższa w zł 
 

4. Dokonać dla każdej oferty podsumowania punktów i ustalić ofertę najkorzystniejszą (tzn. ofertę 
o najwyższej liczbie punktów). 

5. W przypadku, gdy dwie oferty otrzymają identyczną liczbę punktów, jako najkorzystniejszą 
Zamawiający uzna ofertę z najniższą ceną. 

XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia 
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, 
cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu 
z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania 
konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), 
wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego 
członków do czasu wykonania zamówienia. 

3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. 

4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, uchyla 
się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą 
przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp. 
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XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE 
WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD 
WYKONAWCY ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH  

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ. 

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w 
dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach 
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

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

XIX. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA 

1. Oferty, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski i inne dokumenty i informacje składane przez 
Zamawiającego lub Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią 
załączniki do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu 
wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. 

3. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. Nie udostępnia się informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 
Wykonawca zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.  

4. Zamawiający udostępnia protokół wraz z załącznikami wg następujących zasad: 

1) po złożeniu wniosku o udostępnienie protokołu, 

2) w wyznaczonym terminie, miejscu oraz zakresie udostępnianych dokumentów i informacji, 

3) udostępnienie odbywa się w obecności pracownika Zamawiającego, 

4) wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert za pomocą 
urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu, 

5) udostępnienie może się odbyć wyłącznie w siedzibie Zamawiającego w godzinach jego 
urzędowania. 

5. Kopiowanie dokumentów w związku z ich udostępnieniem Wykonawcy jest odpłatne. 


