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I. Informacja o Zamawiającym 

 

Zamawiającym jest: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, ul. H. 

Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, 

  tel.: 85 678 40 30  

 fax: 85 678 40 32 

  NIP: 966-08-59-348, REGON: 052222639, 

  Biuletyn  Informacji Publicznej http://www.bip.bialystok.wsa.gov.pl 

Zamawiającego obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy – od poniedziałku do piątku   

w godzinach 7
30

 – 15
30 

 

II. Zasady prowadzenia postępowania 

 

1. Do postępowania mają zastosowanie przepisy art. 138o ust. 2 - 4 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), 

zwanej dalej ,, ustawą”. 

2. W pozostałym zakresie mają zastosowanie zasady określone w niniejszym 

ogłoszeniu, zwanym dalej specyfikacją. 

 

III. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 

 

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: 

Małgorzata Jakóbczak   -  tel. 85 678 40 30,  607 981 073; w godzinach 9
00

 - 13
00

 w 

dni robocze; od poniedziałku do piątku. 

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia    

  

1. Przedmiotem zamówienia jest całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia wraz z 

monitoringiem obiektu i posesji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84. 

2. Główny przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień(CPV): 

79710000 – 4   usługi ochroniarskie, 

79711000  - 1  usługi nadzoru przy użyciu alarmu, 

98341120  - 2  usługi portierskie 

90914000  - 7 usługi sprzątania parkingów 

90620000  -  9  usługi odśnieżania 

Szczegółowy  opis przedmiotu  zamówienia został  zawarty w  załączniku Nr 1 do  

Ogłoszenia - Opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 6 - Projekt umowy. 

Dodatkowo Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej budynku i terenu w 

terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

 

V. Warunki realizacji zamówienia 

 

1. Pracownicy ochrony zostaną zatrudnieni przez Wykonawcę w oparciu o następujące 

zasady: 

a)   min. 3 stałych pracowników ochrony wpisanych na listę kwalifikowanych 

pracowników ochrony, 

b)  umowa o pracę zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy, pełny etat, 
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c)  wynagrodzenie nie mniejsze niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalone na 

podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę w danym roku kalendarzowym, 

d)   w przypadku pracowników wykonujących pracę w porze nocnej – dodatek do 

wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej.  

 

VI. Podwykonawstwo 

 

1. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przedmiotu zamówienia 

przez Wykonawcę. Dopuszcza odstępstwa w następującym zakresie: 

1) możliwość zlecenia podwykonawstwa w zakresie przyjazdu grupy 

interwencyjnej, 

2) możliwość zlecenia podwykonawstwa w zakresie centrum monitoringu. 

2. W przypadku zlecenia podwykonawstwa w/w zakresie Wykonawca składa 

stosowne oświadczenie w formularzu ofertowym. 

3. Po podpisaniu umowy z Zamawiającym, Wykonawca w terminie 3 dni 

zobowiązany będzie do przedstawienia umów o podwykonawstwo w tym zakresie, 

pod rygorem rozwiązania umowy z winy Wykonawcy. 

4. Wykonawca odpowiada za podwykonawców jak za działania własne w oparciu o 

przepisy art. 429 Kodeksu cywilnego. 

 

VII. Termin realizacji zamówienia 

 

01.01.2018 r.  – 31.12. 2019 r. 

 

VIII. Oferty wariantowe i zamówienia częściowe 

 

1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

IX. Warunki udziału w postępowaniu  

 

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca (bądź Wykonawcy 

wspólnie składający ofertę w ramach konsorcjum), który spełnia następujące 

warunki dotyczące posiadania: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów, tj. posiada aktualną koncesję wydaną przez 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia realizowanej w formie 

bezpośredniej ochrony fizycznej; 

2) zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: 

 a) wykaże się wykonaniem (wykonywaniem) co najmniej 2 usług polegających na 

całodobowej bezpośredniej ochronie fizycznej osób i mienia w obiektach 

użyteczności publicznej
1
, trwających nieprzerwanie nie krócej niż 12 miesięcy w 

                                                 
1
 Przez  budynek użyteczności publicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.(Dz. U. z 2002 r. Nr 

75, poz. 690 ze zm.)w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, należy rozumieć  budynek  
przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu  religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, 

opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, oraz inny 

ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek 
biurowy i socjalny. 
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ramach jednej umowy, na jednym obiekcie użyteczności publicznej w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o wartości nie mniejszej 

niż 120.000,00 złotych (brutto) rocznie; każda wraz załączeniem dowodów (np. 

referencje, protokół odbioru itp.) określających, że usługi te zostały wykonane lub 

są wykonywane należycie;    

                b)   dysponuje całodobowym centrum monitoringu, 

  c) dysponuje min. jednym zmotoryzowanym patrolem interwencyjnym 

zlokalizowanym na terenie miasta Białystok, składającym się z dwóch 

pracowników ochrony wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników 

ochrony, wyposażonych w środki przymusu bezpośredniego. Samochód 

patrolu interwencyjnego winien być odpowiednio oznakowany. Czas dojazdu 

patrolu interwencyjnego do obiektu Zamawiającego -   max. 15 min. od 

zgłoszenia, 

d)  dysponuje co najmniej 3 osobami skierowanymi do pracy na obiekcie:  

 wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, 

posiadającymi legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony 

fizycznej zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i 

mienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1432), 

  posiadającymi aktualne badania lekarskie i o braku przeciwskazań do 

pracy przy obsłudze urządzenia jonizującego, jakim jest prześwietlacz 

bagażu Heimanna HI Scan-PS 5030S, 

 o  braku ograniczeń psychofizycznych stwierdzonych grupą inwalidzką,  

  przeszkolonymi w zakresie obsługi urządzenia do prześwietlania 

bagażu,  

 posiadającymi minimum roczne doświadczenie w ochronie obiektów 

użyteczności publicznej.  

4)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj. : 

 - jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie 

mniejszą niż 500 000,00 zł. od jednostkowego zdarzenia. W przypadku, gdy 

suma polisy ubezpieczeniowej wyrażona jest w walucie obcej, Wykonawca 

przeliczy  sumę polisy na PLN wg średniego kursu NBP danej waluty w dniu 

wystawienia polisy.  

5) nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne oraz 

podatków. 

2. Zamawiający nie dopuszcza aby Wykonawca w celu wykazania swojej zdolności do 

realizacji zamówienia polegał na zasobach podmiotów trzecich, z zastrzeżeniem 

podwykonawstwa, o których mowa w rozdziale VI. 

 

X. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie ma dostarczyć Wykonawca  składając 

ofertę. 

 

1. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć we wskazanym terminie i 

formie: 

  1) wypełniony formularz ofertowy o treści zgodnej z określoną we wzorze   

stanowiącym  załącznik nr 2 do ogłoszenia,   

2) pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik 

określające zakres umocowania, popisane przez osoby uprawnione do 
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reprezentowania Wykonawcy - oryginał lub kopia(odpis) poświadczona(-y) 

notarialnie,  

3) oświadczenie, iż Wykonawca dysponuje odpowiednimi osobami, które będą 

uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, oświadczenie składane jest wg wzoru 

określonego w załączniku nr 4 do specyfikacji. 

 

XI. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz sposób 

udzielania wyjaśnień 

 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (komunikacja) między 

Zamawiającym a Wykonawcami przekazywane są za pośrednictwem operatora 

pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, 

osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia winny być przekazywane przez Wykonawców : 

1) w formie pisemnej na adres: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, ul. H. 

Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, 

2) drogą elektroniczną na adres e-mail: mjakobczak@bialystok.wsa.gov.pl  

3.  W przypadku wysłania korespondencji drogą elektroniczną Zamawiający nie będzie 

przekazywał ich w formie pisemnej. 

4.   Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy 

z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na 

żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku 

braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę Zamawiający 

domniema, iż korespondencja wysłana przez Zamawiającego na adres e-mail podany 

przez Wykonawcę została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się 

Wykonawcy z treścią korespondencji w dniu i godzinie ich nadania zgodnie z 

potwierdzeniem z poczty elektronicznej. 

5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający orz 

Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub droga elektroniczną, z zastrzeżeniem, że: 

      1)    oferty wraz z załącznikami pod rygorem nieważności muszą być złożone w formie 

pisemnej, 

      2)  oświadczenia, o których mowa w specyfikacji dotyczące Wykonawcy, muszą być    

składane w oryginale, 

      3)   dokumenty, o których mowa w specyfikacji, inne niż te, o których mowa w pkt. 

powyżej, składane muszą być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem. 

     4)     poświadczenia za zgodność z oryginałem następują w formie pisemnej. 

6.   Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

7.  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści   

zapisów niniejszej specyfikacji. Wniosek taki należy przesłać na adres poczty 

elektronicznej mjakobczak@bialystok.wsa.gov.pl 

8.  Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, chyba, że wniosek o wyjaśnienie treści 

wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia 15.10.2017 r. 

9. Zamawiający zamieści treść wyjaśnienia w Biuletynie Informacji Publicznej pod  

adresem www.bip.bialystok.wsa.gov.pl, bez ujawnienia źródła zapytania. 

10.   Jeżeli złożony przez Wykonawcę wniosek o wyjaśnienie: 

        1) wpłynął po upływie terminu, o którym mowa w ust. 8, 

mailto:mjakobczak@bialystok.wsa.gov.pl
http://www.bip.bialystok.wsa.gov.pl/
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        2) dotyczy kwestii wcześniej wyjaśnionych przez Zamawiającego, 

        3) nie dotyczy wyjaśnienia treści ogłoszenia lecz jest postulatem Wykonawcy 

dotyczącym innych kwestii 

- w takim przypadku Zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

11. Jeżeli w trakcie prowadzenia postępowania nastąpią rozbieżności pomiędzy treścią 

specyfikacji a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązujące należy przyjąć treść 

późniejszego (pisma) oświadczenia Zamawiającego. 

12.  We wszelkiej korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania zaleca się   

wskazywać znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego: 

AG.SO.240.01.2017.  

 

XII.   Modyfikacje treści specyfikacji 

 

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed 

upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji. 

2.  Dokonaną modyfikację Zamawiający opublikuje w Biuletynie Informacji Publicznej 

Zamawiającego pod adresem www.bip.bialystok.wsa.gov.pl 

3. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji, Zamawiający uzna, iż Wykonawcom 

niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający może 

przedłużyć termin składania ofert.  

 

XIII.  Opis sposobu przygotowania oferty  

 

1.  Oferta musi obejmować całość  przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z 

wymogami określonymi w specyfikacji. 

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę sporządzoną w języku polskim z 

zachowaniem formy pisemnej na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie czytelnym 

pismem. 

3. Formularz oferty i wszystkie załączone dokumenty sporządzone przez Wykonawcę 

(również te złożone na załączonych wzorach) muszą być podpisane; za podpisanie 

uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną przez osobę(-y) upoważnioną(-e) 

do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy, określoną w 

dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej. 

4. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone 

pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do 

reprezentacji Wykonawcy. 

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, kopie 

dotyczących odpowiednio Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę. Oznacza to, że każdy z Wykonawców poświadcza za zgodność z 

oryginałem wyłącznie te dokumenty, które dotyczą tego Wykonawcy. 

6. Poprawki lub zmiany w ofercie muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę(-y) 

podpisującą(-e) ofertę. 

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich 

tłumaczeniem na język polski, oryginał tłumaczenia lub kopia poświadczona za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  

8. Zaleca się ponumerowanie stron oferty wraz z załącznikami oraz połączenie w sposób 

trwały wszystkich kart oferty i załączników. Opakowanie winno być oznaczone nazwą i 

adresem Wykonawcy:  

 
                 

http://www.bip.bialystok.wsa.gov.pl/
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      nazwa (firma) Wykonawcy 

                        adres Wykonawcy 

 

 
                                                                       Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku    

                                                                                                        ul. H. Sienkiewicza 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                           15-950 Białystok 

 

 

 Oferta w postępowaniu na usługi społeczne ,, Całodobowa ochrona fizyczna  osób i mienia wraz z 

monitoringiem  obiektu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku”   

Nr postępowania: AG.SO.240.01.2017 
 

9. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 

Wykonawca zastrzega, że nie mogą być  udostępniane innym uczestnikom 

postępowania, muszą być oznaczone klauzulą:,, INFORMACJE STANOWIĄCE 

TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU Art.11 ust. 4 USTAWY O 

ZWALCZANIU NIUCZCIWEJ KONKURENCJI  (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z 

późn.zm.)” i dołączone do oferty, lecz w tym samym opakowaniu co oferta. 

10. Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest dołączyć do 

oferty pisemne uzasadnienie odnośnie do charakteru zastrzeżonych w niej informacji. 

Uzasadnienie ma celu udowodnienie spełniania przesłanek określonych w art. 11 ust. 4 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 

r. Nr 153, poz. 1503, ze zm.), że zastrzeżona informacja: 

1) ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa, 

2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 

3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

11. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, o którym 

mowa w ust. 10 będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu 

na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania 

poufności objętych klauzulą informacji. 

12. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o stwierdzeniu bezskuteczności 

zastrzeżenia oraz ujawni zastrzeżone informacje. 

13. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

 

XIV. Termin związania ofertą 

 

 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

XV. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert 

 

1.   Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Białymstoku przy ul. H. 

Sienkiewicza 84, Biuro podawcze ( pok. 02 parter), w terminie do dnia 20.10.2017 r. 

do godziny 11
00

.  

       Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania. 

2.   Dla ofert przesłanych pocztą  lub dostarczonych przez innego operatora, liczy się data i 

godzina dostarczenia do Biura podawczego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Białymstoku przy ul. H. Sienkiewicza 84. 

3.  Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać 

ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać 
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złożone w sposób i formie przewidzianej dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, ze 

koperta winna zawierać oznaczenie ,,ZMIANA/WYCOFANIE. 

4.   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.10.2017 r. w siedzibie Zamawiającego przy ul. H. 

Sienkiewicza 84 w sali nr 07 na parterze o godz. 11
30

. 

       Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

5.   Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmę), adresy Wykonawców i ceny 

ofert.  

6.  Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający opublikuje w Biuletynie Informacji 

Publicznej pod adresem www.bip.bialystok.wsa.gov.pl, informacje podane podczas 

otwarcia ofert. 

 

XVI.  Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

 

1. Cena podana w ofercie winna być podana cyfrowo i słownie, w złotych polskich  z  

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z podatkiem od towarów i usług, z  

wyszczególnieniem kwoty VAT . 

2.  Cena oferty winna zawierać wszystkie  koszty i składniki związane z prawidłową i 

właściwą realizacją przedmiotu zamówienia, przy zastosowaniu obowiązujących 

norm, z uwzględnieniem ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili składania oferty. 

4.  Wartość kosztów pracy pracowników ochrony nie może być niższa od minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2015 r. poz. 

2008 oraz z 2016 r. poz. 1265), a w szczególności musi uwzględniać: 

       1) koszty wynagrodzenia pracownika, 

2)  wartość przyznanego dodatku za prace w godzinach nocnych, 

3) koszty składek na ubezpieczenie społeczne pokrywanych przez pracownika i 

pracodawcę. 

5.   Ryczałtowa cena za 1 godzinę świadczenia usługi  nie może ulec podwyższeniu w 

trakcie trwania umowy z zastrzeżeniem warunków waloryzacji, o których mowa w 

umowie.  

6.   Wysokość wynagrodzenia za 1 miesiąc  świadczenia usługi  będzie  iloczynem  ceny 

jednostkowej netto za 1godzinę ochrony fizycznej osób i mienia wraz z monitoringiem 

i ilości rzeczywiście przepracowanych godzin w danym miesiącu, powiększonej o 

należny podatek VAT.   

7.  Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki      

rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,  

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

8.  Jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i będzie 

budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu 

zamówienia, zgodnie z: 

1) wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych   

przepisów, 

2) kosztami pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa 

od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w 

danym roku kalendarzowym; 

- Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących 

elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.  

http://www.bip.bialystok.wsa.gov.pl/
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9.  Zamawiający uzna, ze oferta nosi znamiona rażąco niskiej, gdy cena całkowita oferty 

odbiega co najmniej 50% od ubruttowionej wartości zamówienia lub od średniej 

arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. 

10. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na 

Wykonawcy 

 

XVII.  Przesłanki odrzucenia oferty 

 

 1.   Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy: 

         1)  który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w  

              rozdziale IX, 

         2) który pomimo wezwania do uzupełnienia we wskazanym terminie dokumentów, 

nie złożył dokumentów potwierdzających warunki udziału lub innych 

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 

         3)  oferta jest niezgodna z wymaganiami określonymi w treści specyfikacji, 

         4) oferta zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można 

poprawić na zasadach określonych w rozdziale XVI. 

         4)  oferta została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu, 

         5) zaoferowana cena przewyższa kwotę, która Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do 

ceny najkorzystniejszej oferty, 

         6) który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze 

złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku 

do przedmiotu zamówienia. 

 

XVIII.   Kryteria oceny ofert 

  

1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria: 

 

1)  cena oferty   [C]                                                                  -  waga kryterium  80 % 

2) kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji 

zamówienia na obiektach wymiaru sprawiedliwości”[D] -  waga kryterium 10%                                                                                            

3)  własne centrum monitoringu  [M]                                        - waga kryterium   5% 

         4)  własna grupa interwencyjna   [G]                                          - waga kryterium  5 % 

 

 

      Kryterium I : Cena [C] 

                    

                            najniższa cena oferty spośród ofert nieodrzuconych 

              C =      ………………………………………………………    x 80 pkt 

                         cena oferty badanej        

     
    C – liczba punktów uzyskana przez ofertę badaną 

    

     Oferta Wykonawcy może otrzymać maksymalnie 80 pkt. 
 

 Kryterium II: kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób skierowanych do realizacji 

przedmiotowego zamówienia na obiektach wymiaru sprawiedliwości [D] 
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       Ilość kwalifikowanych pracowników  bezpośredniej ochrony osób i mienia skierowanych do 

realizacji  niniejszego zamówienia, mających minimum roczne doświadczenie w ochronie 

obiektów w sektorze wymiaru sprawiedliwości (sądy powszechne, sądy administracyjne, 

wojskowe, prokuratury, Prokuratura Generalna, Sąd Najwyższy) spełniających zalecenia 

określone w rozdziale IX ust. 1 pkt 2d)  oferty badanej: 

       1 osoba               -   5 pkt 

       2 osoby               -  7 pkt 

       3 osoby i więcej  - 10 pkt 
 

    Zamawiający dokona oceny na podstawie załączonego do oferty wykazu osób (załącznik 

nr 4 do specyfikacji). 

Oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 10 pkt. 

 

  Kryterium III: własne centrum monitoringu [M] 

  W ramach kryterium przyznane zostaną punkty według poniższych zasad: 

1) jeżeli Wykonawca wykaże iż posiada własne
2
 centrum monitoringu, które 

realizować będzie określone usługi w trakcie realizacji umowy, otrzyma – 5 pkt, 

2) jeżeli Wykonawca wykaże, iż centrum monitoringu nie jest jego własnością i 

zamierza zlecić usługi  podwykonawcy, który dysponuje takim centrum 

monitoringu otrzyma 0 pkt. 

 

  Kryterium IV: własna grupa interwencyjna [G] 

  W ramach kryterium przyznane zostaną punkty według poniższych zasad: 

  1) jeżeli Wykonawca wykaże iż posiada własną grupę interwencyjną, która realizować  

będzie określone usługi w trakcie realizacji umowy otrzyma – 5 pkt, 

2) jeżeli Wykonawca wykaże, iż nie posiada własnej grupy interwencyjnej i zamierza 

zlecić usługi podwykonawcy, który dysponuje grupą interwencyjną otrzyma 0 pkt. 

 

  2.  Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę 

punktów na podstawie podanych kryteriów   C+ D+ M  + G        

3.  Obliczenia wykonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku lub z     

większą dokładnością, jeżeli przy zastosowaniu takiego zaokrąglenia nie można 

będzie wyliczyć różnicy punktów. 

4.  Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej 

ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 

spośród ofert wybiera ofertę z niższą ceną. 

5.   Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zmawiający wezwie Wykonawców, 

którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 

dodatkowych. 

 

XIX. Ocena i badanie ofert 

 

1. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, 

którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, spełnia warunki udziału w 

postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu.  

2. Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni  

terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, t. j.: 

                                                 
2
 własne – będące w wyłącznym posiadaniu Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej w wyłącznym posiadaniu Konsorcjum 
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a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. 

b) aktualną koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na 

prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w 

formie bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia uprawniającą do wykonania 

zamówienia, wydaną na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie 

osób i mienia (t .j. Dz.U.2016.1432), 

c) wykaz wykonanych usług potwierdzający doświadczenie zawodowe 

Wykonawcy w zakresie usług świadczenia ochrony fizycznej osób i mienia zgodnie 

z warunkiem udziału sformułowanym w rozdziale IX ust.1 pkt 2a) ogłoszenia, 

według  załącznika nr 3 do specyfikacji, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania (daty rozpoczęcia i zakończenia) i wskazania odbiorców oraz dowody 

potwierdzające, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie 

(poświadczenia, referencje, protokoły odbioru). 

W razie konieczności, szczególnie, gdy wykaz lub dowody, będą budzić wątpliwości 

Zamawiającego lub gdy z poświadczenia lub innego dokumentu wynikać będzie, że 

zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający 

może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi 

miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów 

bezpośrednio Zamawiającemu. 

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

w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku 

przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.  

d) opłaconą polisę odpowiedzialności cywilnej, a w przypadku jej braku inny 

dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 zł. od jednostkowego zdarzenia. 

e)  zaświadczenia : 

-  właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające odpowiednio, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz właściwej terenowej jednostki 

organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. 

 Wykonawca może przedłożyć zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 

w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

   f) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej według załącznika nr 5 do specyfikacji. 

Wykonawca, który złoży odrębną ofertę a należy do tej samej grupy kapitałowej z 

pozostałymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty, zostanie wykluczony z 

postępowania, chyba, że wykaże, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą 

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

 

4. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 

 

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę  lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej  Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w  ust. 2 pkt a), e)  

składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania potwierdzające, że: 



                                        

12 

 

        a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne   

       lub zdrowotne albo, ze zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie 

spłat tych należności  wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu. 

   b)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;  

 2) Dokumenty, o którym mowa w ppkt 1a) powinien być wystawiony nie wcześniej    

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa  

  w ppkt1b)  powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

  składania ofert. 

3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę, lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w ppkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym 

odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 

dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub 

miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ppkt.2 stosuje się. 

4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w 

którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 

ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji 

dotyczących dokumentu. 

5.    W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

  każdy z Wykonawców zobowiązany jest złożyć  oddzielnie dokumenty określone 

w ust. 2 pkt b), e ) 

  warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej badane będą łącznie – 

dokument określony w ust. 3 pkt c) winien złożyć co najmniej jeden z 

Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 

 

XIX. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

          

         O wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu ofert(-y) Zamawiający niezwłocznie 

poinformuje drogą elektroniczną na wskazany w ofercie adres poczty elektronicznej 

wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, 

podając uzasadnienie oraz zmieści informacje na stronie 

www.bip.bialystok.wsa.gov.pl 

                                                    

XX. Udzielenie zamówienia 

 

1.  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w specyfikacji i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w 

oparciu o podane kryteria wyboru. O miejscu i terminie podpisania umowy 

Wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania. 

2.  W przypadku oferty Wykonawców występujących wspólnie, zobowiązani są oni 

przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych podmiotów oraz 

pełnomocnictwo do zawarcia umowy z Zamawiającym. 

3.   Na 3 dni przed rozpoczęciem realizacji umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu:  
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1) aktualny wykaz osób (w przypadku zmiany osób w stosunku do złożonej oferty), 

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacją na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, podstawy dysponowania przy realizacji niniejszego 

zamówienia i doświadczenia (zgodnie z załącznikiem  Nr 4 do specyfikacji) wraz z 

potwierdzonymi kopiami zaświadczeń o wpisie na listę kwalifikowanych 

pracowników ochrony fizycznej. Doświadczenie osób skierowanych do realizacji 

przedmiotowego zamówienia nie może ulec zmianie w stosunku do złożonej oferty, 

w oparciu bowiem o kryterium kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób 

przyznawane były punkty. 

2) aktualne badania lekarskie osób potwierdzające zdolność do wykonywania czynności 

ochrony, w tym o braku przeciwskazań do pracy przy obsłudze urządzenia 

wytwarzającego promieniowanie jonizujące.      

3) zaświadczenia o przeszkoleniu z obsługi urządzenia wytwarzającego promieniowanie 

jonizujące typ Heimann Hi – Scan PS 503 pracowników skierowanych do realizacji 

usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia na obiekcie    

                                                                 

3. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy Zamawiający wybierze ofertę 

najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, Wykonawca złoży niezbędne 

oświadczenia i dokumenty określone w rozdziale XIX ust. 2. 

 

XXI. Waluty obce 

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia z Wykonawcą w walucie innej niż 

złoty polski (PLN) 

   

XXII.   Wzór umowy 

 

Wzór umowy stanowi Załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego 

 

XXIII.  Unieważnienie postępowania 

 

Zamawiający może unieważnić postepowanie, jeżeli: 

1) cena najkorzystniejszej oferty przekroczy środki finansowe, które Zamawiający 

może przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia, 

2) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzone postepowanie 

lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można 

było wcześniej przewidzieć, 

3) nie złożono żadnej prawidłowej oferty, 

4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą 

zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia 

publicznego 
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Wykaz załączników : 

 

1)      Opis przedmiotu zamówienia  -  załącznik nr 1  

2)      Wzór formularza oferty           -  załącznik nr 2  

3) Doświadczenie Wykonawcy   -  załącznik nr  3 

4)      Wykaz osób przewidzianych do zatrudnienia w ramach umowy - załącznik nr  4 

5)      Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – 

załącznik nr 5  

6) Projekt umowy – załącznik nr  6 

                                                                                  

                                                                                                     

                                                                                                         

 

 

                                                                                      

 

 


