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Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne 
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Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia wraz z monitoringiem 
budynków Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Białymstoku 

Zatwierdził: 
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Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Białymstoku 

Małgorzata Wenclik 

Białystok, paździemik 2019 r. 



I . Informacja o Zamawiającym 

Zamawiającym jest: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, ul. H. 
Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, 
NIP: 966-08-59-348, REGON: 052222639, 
Biułetyn Informacji Publicznej http://bip.białvstok.wsa.gov.pl 
Zamawiającego obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy - od poniedziałku do piątku 
w godzinach 7^° - 15^° 

I I . Tryb udzielenia zamówienia 

1. Do postępowania mają zastosowanie przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publieznych (Dz.U.2019.1843 t. j . ) , zwanej dalej 
„ ustawą Pzp". 

2. W pozostałym zakresie mają zastosowanie zasady określone w treści niniejszego 
Ogłoszenia. 

3. Zamawiający w toku prowadzonego postępowania przewiduje zastosowanie 
procedury odwróconej określonej w art. 24 aa ustawy Pzp. tj. - w pierwszej 
kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta 
została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. 

I I I . Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 

1. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: 
Małgorzata Jakóbczak - teł. 85 678 40 30, 607 981 073. 

2. Wszelkie informacje udzielone telefonicznie nie stanowią oficjalnego kanału 
komunikacji i nie mogą być podstawą ewentualnych roszczeń Wykonawców. 

3. Informacje udzielane są w dni powszednie (oprócz sobót) w godz. 9^^ - 14°°. 

IV. Generalne zasady uczestnictwa w postępowaniu 

1. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostką organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty występujące wspólnie o ile 
spełniają warunki określone w ustawie Pzp oraz w niniejszym Ogłoszeniu. 

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

V. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO. 

1. 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(ogółne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", 
informuję, że: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Białymstoku z siedzibą: 15-950 Białystok, ul. H. 
Sienkiewicza 84; 
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2) kontakt do inspektora danych osobowych w Wojewódzkim Sądzie 
Administracyjnym w Białymstoku: nr teł. 85 678 40 41, e-mail 
iodo@białvstok. wsa.gov.pl, listownie na adres Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Białymstoku, 15-950 Białystok, ul. H. Sienkiewicza 84 lub 
poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą sądu; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego,. Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia wraz z 
monitoringiem budynków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 
Białymstoku", nr sprawy AG.SO.240.01.2019; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby łub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 łat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio 
Pani/Pana dotyczących jest związany z udziałem w postępowaniu; 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art.22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 
-na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących; 
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania (poprawienia) swoich 
danych; 
- 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 Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy RODO; 

• nie przysługuje Pani/Panu: 
- w związku z art. 17 ust. 3 łit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 
osobowych; 
- prawo do przenoszenia danyeh osobowych, o których mowa w art. 20 RODO; 
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

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

V L Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia wraz z 
monitoringiem obiektu i posesji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 
Białymstoku, uł. H. Sienkiewicza 84. 

2. Główny przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
79710000 - 4 usługi ochroniarskie. 
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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 8 - Projekt umowy. 
Dodatkowo Zamawiający załeca dokonanie wizji lokalnej budynku i terenu w 
terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

VII . Warunki realizacji zamówienia 

1. Pracownicy ochrony zostaną zatrudnieni przez Wykonawcę w oparciu o następujące 
zasady: 
1) min. trzech stałych pracowników ochrony wpisanych na listę kwalifikowanych 

pracowników ochrony, 
2) umowa o pracę zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 

pracy (Dz.U.2019.10401. j . ) pełny etat, 
3) wynagrodzenie nie mniejsze niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalone na 

podstawie §2 ust.5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę w danym roku kalendarzowym (Dz.U.2018.2177 t.), 

4) w przypadku pracowników wykonujących pracę w porze nocnej - dodatek do 
wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej. 

V I I L Dysponowanie zasobami innych podmiotów 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 
polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, w zakresie dotyczącym:: 

1) zadań grupy interwencyjnej, 
2) centrum monitoringu 

- w formie bezpośredniej tj. podwykonawstwa 
2. W przypadku zlecenia podwykonawstwa Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą 

zobowiązania (zał. nr 5) podmiotów trzecich do oddania Wykonawcy zasobów 
niezbędnych do realizacji zamówienia. 

3. Wykonawca odpowiada za podwykonawców jak za działania własne. 

IX. Termin realizacji zamówienia 

01.01.2020 r. -31.12. 2021 r. 

X. Oferty wariantowe i zamówienia częściowe 

1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

XI . Warunki udziału w postępowaniu 

1. W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu i 
spełnia warunki udziału w postępowaniu: 
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1) posiada uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie 
ochrony osób i mienia realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, 
wydane na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia 
(Dz. U. 2018.2142 t . j . ) , 

2) posiada doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia usług bezpośredniej 
ochrony osób i mienia wykazując, iż w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej 2 zamówienia polegające na 
całodobowej bezpośredniej ochronie fizycznej osób i mienia w obiektach 
użyteczności publicznej \ trwających nieprzerwanie nie krócej niż 12 miesięcy w 
ramach jednej umowy, na jednym obiekcie użyteczności publicznej, o wartości 
nie mniejszej niż 120.000,00 złotych (brutto) rocznie; każda wraz załączeniem 
dowodów (np. referencje, poświadczenie, protokół odbioru itp.) określających, że 
usługi te zostały wykonane łub są wykonywane należycie; 

3) posiada odpowiedni potencjał techniczny do wykonania zamówienia 
wykazując, iż: 
a) dysponuje całodobowym centrum monitoringu, w którym 

wykwalifikowany operator za pomocą specjalistycznego oprogramowania 
analizuje na bieżąco ewentualne sygnały z obiektu, w przypadku zagrożenia 
przekazuje informację do grupy interwencyjnej. 

b) 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 
chwili zgłoszenia, 

c) dysponuje 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.2018.2142 t. j . ) oraz przeszkolonymi z zakresu ochrony 
informacji niejawnych, 

• 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, 
• przeszkolonymi z BHP, p.poż. oraz z zakresu pierwszej pomocy 

przedmedycznej. 

Przez budynek użyteczności publicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.(Dz. U. 2002 . 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; ZJO budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek 
biurowy i socjalny. 
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4) posiada opłaconą połisę, 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 
nmiejszą niż 500 000,00 zł. (pięćset tysięcy) na jeden i wszystkie przypadki. 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. 

2. O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca ( Wykonawca, 
który posługuje się podmiotem trzecim bądź Wykonawcy wspólnie składający ofertę 
w ramach Konsorcjum), który nie podlega wykluczeniu na podstawie przesłanek 
określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp. 

3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o 
udzielenie zamówienia. 

XII . Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie ma dostarczyć Wykonawca łącznie z 
ofertą 

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) oświadczenie sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do 
Ogłoszenia w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca/Podwykonawca 
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (w 
oryginale), 

3) pełnomocnictwo do podpisania oferty, (jeżeli Wykonawcę reprezentuje 
pełnomocnik) określające zakres umocowania, popisane przez osoby uprawnione 
do reprezentowania Wykonawcy, 

4) wykaz zrealizowanych umów zgodnie z warunkiem udziału sformułowanym w 
klauzuli X l ust. 1 pkt 2 - wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do Ogłoszenia, 
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania (daty rozpoczęcia i 
zakończenia) i wskazania odbiorców oraz dowody potwierdzające, że te usługi 
zostały wykonane łub 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 nienałeźycie. 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. 
W przypadku podania wartości (bez Vat) danej usługi w walucie obcej. 
Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według 
średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia publikacji Ogłoszenia o zamówieniu. 

5) zobowiązanie podmiotu trzeciego zgodnie z załącznikiem nr 5, podpisane 
przez podmiot trzeci. 
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2. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów łub oświadczeń, co spowoduje 
brak możliwości wybrania oferty jako najkorzystniejszej. Zamawiający może wezwać 
Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów łub wyjaśnienia treści oferty. 

X I I I . Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę, którego oferta 
zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego, w terminie nie 
krótszym niż 5 dni: 
1. na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

1) 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 zgodnie z warunkiem udziału sformułowanym w klauzuli X l ust. 1 
p k t l , 
2) informację o dysponowaniu osobami, które będą uczestniczyć w realizacji 
zamówienia, zgodnie z warunkiem udziału sformułowanym w klauzuli X l ust.3 pkt 
c) - wg wzoru określonego w załączniku nr 6 do Ogłoszenia wraz ze wskazaniem 
imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia oraz 
informacją o kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu tych osób, 
3) zawartą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - zgodne z 
warunkiem udziału sformułowanym w klauzuli X l ust. 1 pkt 4, 

2. na potwierdzenie, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy w oparciu o 
okoliczności określone przez Zamawiającego: 
1) aktualny odpis z właściwego rejestru łub centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 
2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające 
odpowiednio, że Wykonawca/Podwykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 
lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z 
właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami łub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie łub rozłożenie na raty zaległych płatności łub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 
3) zaświadczenie właściwej terenowo jednostki organizacyjnej Zakładu 
Ubezpieczeń społecznych łub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo 
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed terminem składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, 
że Wykonawca 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 łub wstrzymanie w całości wykonani decyzji właściwego 
organu. 
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XIV. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej 

1. Wykonawca terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie 
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże 
(w formie pisemnej w oryginale, bez wezwania) Zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, o treści zgodnej z określoną we wzorze 
stanowiącym załącznik nr 7 do Ogłoszenia. 

2. Wraz ze złożeniem oświadczenia. Wykonawca może złożyć dowody, że 
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3. W przypadku, gdy będzie złożona tylko jedna oferta, nie ma podstaw do naruszenia 
uczciwej konkurencji, co oznacza, iż złożenie oświadczenia o przynależności lub 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej staje się bezprzedmiotowe. 

4. Wykonawca, który złoży odrębną ofertę a należy do tej samej grupy kapitałowej z 
pozostałymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu, zostanie 
wykluczony z postępowania, chyba, że wykaże, że istniejące między nimi 
powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 

5. W przypadku oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie, każdy z Wykonawców składa oddzielne oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 

XV. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w klauzuli XI I I 
ust. 2 pkt 1 - 3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że: 

1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie 
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie łub 
rozłożenie na raty zaległych płatności łub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu. 

2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 
2. Dokumenty, o którym mowa w ust. I . pkt I powinien być wystawiony nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których 
mowa w ust. I pkt 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem składania ofert. 

3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę, łub miejsce zamieszkania łub 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w ust. I , 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 łub 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 ust.2 stosuje się. 
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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. 

XVI. Oferta wspólna 

1. W przypadku złożenia przez Wykonawców oferty wspólnej, zgodnie z art. 23 ust. 2 
ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oryginał pełnomocnictwa 
winien być załączony do oferty. 

2. Załączony do oferty oryginał pełnomocnictwa powinien zawierać w szczególności 
wskazanie: 
1) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się o wspólne udzielenie zamówienia, 

wymienionych z nawy, z określeniem adresu siedziby, 
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. 

3. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców 
ubiegających się o wspólne udzielenie zamówienia, w tym pełnomocnika. Podpisy 
muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli 
wymienione we właściwym rejestrze łub ewidencji Wykonawców. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum) 
składają wspólna ofertę, przy czym warunek udziału w postępowaniu, o którym 
mowa: 
I) klauzuli X I ust. 1 pkt 1, ust. 2 musi spełnić każdy Wykonawca samodzielnie, 

2) klauzuli X I ust. I pkt 2 - 4 muszą spełnić wspólnie (sumarycznie). 
5. Oświadczenia, formularze, dokumenty sporządzone na załączonych do Ogłoszenia 

wzorach muszą być podpisane przez pełnomocnika. Wszelkie kserokopie 
dokumentów załączone do oferty muszą być opisane „za zgodność z oryginałem" i 
podpisane przez pełnomocnika. 

6. Ofertę podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców pełnomocnik, wpisując w 
miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy 
wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną z zaznaczeniem 
pełnomocnika. 

Wymagane klauzulą X I I ust. I pkt 2 oświadczenie (załącznik nr 3 do Ogłoszenia) musi 
być złożone oddzielnie przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia. Dokumenty te powinny potwierdzać spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy 
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw do wykluczenia. 
7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 
8. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana. Zamawiający 

zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, pisemnej 
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. 
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X V I I . Składanie ofert i sposób porozumiewania się. 

1. Wykonawcy zobowiązani są do złożenia oferty z zał. łub uzupełnienia ofert oraz 
oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej - w formie pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z wymogami 
klauzuli XIX) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 
dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U.2018.2188 t. j . ) , osobiście łub za 
pośrednictwem posłańca/kuriera na adres: Wojewódzki Sąd Administracyjny w 
Białymstoku, uł. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok. 

2. Inne oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i 
Wykonawcy przekazują przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
(Dz.U. 2019.123 t. j . ) na adres e-mail: zpubmj@białvstok.wsa.gov.pł w postaci 
skanu dokumentu podpisanego przez osobę upoważnioną. 

3. W przypadku przekazania przez Wykonawcę łub Zamawiającego oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień oraz informacji przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczna, 
każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. 

4. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 
5. W przypadku, gdy koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę łub 

dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu łub 
dniach wolnych od pracy. 

6. We wszelkiej korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania zaleca się 
wskazywać znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego: 
AG.SO.240.01.2019. 

XVIII . Modyfikacje treści Ogłoszenia 

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed 
upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść Ogłoszenia. 

2. Dokonaną modyfikację Zamawiający opublikuje w Biuletynie Informacji Publicznej 
Zamawiającego pod adresem www.bip.bialvstok.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. 

XIX. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z 
wymogami określonymi w Ogłoszeniu. 

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę sporządzoną w języku polskim z 
zachowaniem formy pisemnej na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie czytelnym 
pismem. Złożenie większej liczby ofert łub oferty zawierającej rozwiązania 
al tematy wne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych 
przez danego Wykonawcę. 

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) 
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do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy, określoną w 
dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dła formy organizacyjnej. 

4. Pozostałe oświadczenia i dokumenty muszą być oryginałami lub kserokopiami 
poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez właściwą osobę. 

5. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone 
pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do 
reprezentacji Wykonawcy. 

6. 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. 

7. Poprawki łub zmiany w ofercie muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę(-y) 
podpisuj ącą(-e) ofertę. 

8. 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. 

9. Załeca 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: 

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 budynków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku" 

Nr postępowania: AG.SO.240.01.2019 

10. 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 - nie udostępniać" w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2019.1010.t.j.) i dołączone do oferty, lecz w tym samym 
opakowaniu co oferta. 

11. 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.2 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

12. Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia przez Wykonawcę tajemnicy 
przedsiębiorstwa na podstawie uzasadnienia. Negatywna weryfikacja przez 
Zamawiającego wystąpienia niezbędnej przesłanki decydującej o skuteczności 
dokonania zastrzeżenia zakazu udostępniania informacji albo brak ww. pisemnego 
uzasadnienia wywołuje konsekwencje w postaci wyłączenia zakazu ujawniania 
informacji bezzasadnie zastrzeżonych przez Wykonawcę. 
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13. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia będzie 
traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez 
Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych 
klauzulą informacji. 

14. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o stwierdzeniu bezskuteczności 
zastrzeżenia oraz ujawni zastrzeżone informacje. 

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

XX. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących treści Ogłoszenia 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści 
Ogłoszenia. Wniosek taki należy przesłać na adres e-maił: 
zpubmj @bialystok.wsa.gov.pł. 

2. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o 
wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia 21.10.19 r. 

3. Zamawiający zamieści treść wyjaśnienia w Biuletynie Informacji Publicznej pod 
adresem www.bip.białystok.wsa.gov.pl. bez ujawnienia źródła zapytania^ 

4. Jeżeli złożony przez Wykonawcę wniosek o wyjaśnienie: 
1) wpłynął po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, 
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. 

5. Jeżeli w trakcie prowadzenia postępowania nastąpią rozbieżności pomiędzy treścią 
Ogłoszenia a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązujące należy przyjąć treść 
późniejszego (pisma) oświadczenia Zamawiającego. 

XXI . Termin związania ofertą 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

X X I I . Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert 

1. Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Białymstoku przy uł. H. 
Sienkiewicza 84, Biuro podawcze ( pok. 02 parter), w terminie do dnia 28.10.19 r. do 
godziny 11°°. 

2. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania. 
3. Dła ofert przesłanych pocztą łub dostarczonych przez innego operatora, liczy się data i 

godzina dostarczenia do Biura Podawczego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Białymstoku przy uł. H. Sienkiewicza 84. 

4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie lub zaginięcie 
ofert nieoznaczonych wyraźnie i niezaadresowanych zgodnie z warunkami niniejszego 
Ogłoszenia.. 

5. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać 
ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać 
złożone w sposób i formie przewidzianej dła złożenia oferty, z zastrzeżeniem, ze 
koperta winna zawierać oznaczenie „ZM1ANAAVYC0FAN1E. 

6. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznym otwarciu 
ofert. 
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7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.10.2017 r. w siedzibie Zamawiającego przy ul. H. 
Sienkiewicza 84 w sali nr 07 na parterze, o godz. 11^°. 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

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

9. Niezwłocznie po otwarciu ofert. Zamawiający opublikuje w Biuletynie Informacji 
Publicznej pod adresem www.bip.bialystok.wsa.gov.pl, informacje podane podczas 
otwarcia ofert. 

X X I I I . 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.2018.2177 t. j . ) , a 
w szczególności musi uwzględniać: 
1) koszty wynagrodzenia pracownika, 
2) wartość przyznanego dodatku za pracę 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 1 godzinę ochrony fizycznej osób i mienia wraz z monitoringiem 
i ilości rzeczywiście przepracowanych godzin w danym miesiącu, powiększonej o 
należny podatek Vat. 

7. Dła celów porównania ofert Wykonawców zagranicznych z Wykonawcami Krajowymi, 
zamawiający doliczy do ceny Wykonawców zagranicznych kwotę należnego podatku 
Vat. 

8. 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. 

9. 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) W3nmaganiami 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 praeę w danym roku 
kalendarzowym; 

- Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów. 
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dotyczących elementów oferty mających wpłjw na wysokość ceny. 
10. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na 
Wykonawcy. 

XXIV. Wezwanie do złożenia, uzupełnienia, poprawienia oświadczeń, dokumentów i 
pełnomocnictw. 

1. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia łub gdy 
oświadczenia lub dokumenty będą niekompletne, będą zawierały błędy łub będą 
budziły wątpliwości wskazane przez Zamawiającego - Zamawiający wezwie do ich 
złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że 
mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu albo konieczne 
będzie unieważnienie postępowania. 

2. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe 
pełnomocnictwo. Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba, że pomimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegała 
odrzuceniu albo będzie konieczne unieważnienie postępowania. 

XXV. Podstawa odrzucenia oferty 

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy: 
1) na podstawie art. 89 ustawy Pzp, 
2) gdy stwierdzi, że Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za cenę, która jest 

niższa niż określone przepisami prawa minimalne wynagrodzenie za pracę łub 
wysokość minimalnej stawki godzinowej, 

3) gdy postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 
zawarcie umowy. 

X X V I . Kryteria oceny ofert 

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

1) cena oferty [C] - waga kryterium 80% 
2) doświadczenie w realizacji usług ochrony na obiektach wymiaru 

sprawiedłiwości"[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 ocenianych 
C = X 80 pkt 

cena oferty badanej 

C - liczba punktów uzyskana przez ofertę badaną 

Oferta Wykonawcy może otrzymać maksymalnie 80 pkt. 
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Kryterium II: Doświadczenie [D] w realizacji usług ochrony na obiektach wymiaru 
sprawiedliwości [D] 

liczba usług wykazanych w ofercie badanej 
D = X 10 pkt 

największa liczba usług wykazana w złożonych ofertach 

Punkty przyznawane będą za wymienione w wykazie usługi wykonane lub wykonywane w okresie ostatnich 
3 lat przed upływem składania ofert - usługi bezpośredniej ochrony osób i mienia w obiektach wymiaru 
sprawiedłiwości, trwające nieprzerwanie ł2 miesięcy na jednym obiekcie o wartości min. 120 000 zł. 
brutto, każda. 
Oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 10 pkt. 
Oferta w kryderium doświadczenie otrzyma zero punktów, jeżeli Wykonawca nie wykaże 
realizacji wymaganych usług na obiektach wymiaru sprawiedłiwości. 

Kryterium III : własne centrum monitoringu [M] 
W ramach kryterium przyznane zostaną punkty według poniższych zasad: 

1) jeżeli Wykonawca wykaże iż posiada własne^ 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 O 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 O 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 łub 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 łub więcej 
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert. Zamawiający 
spośród ofert wybiera ofertę z niższą ceną. 

5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 
dotyczącym wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej 
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 
miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie. Zmawiający wezwie Wykonawców, 
którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych. 

2 
własne - będące w wyłącznym posiadaniu Wykonawcy, w przypadku oferty współnej w wyłącznym posiadaniu Konsorcjum 
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XXVII . Wybór i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w ustawie i niniejszym Ogłoszeniu i zostanie oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

2. 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.goY.pł. 

X X V I I I . Informacja o formalnościach dotyczących zawarcia umowy. 

1. O miejscu i terminie podpisania umowy Wykonawca zostanie poinformowany drogą 
elektroniczną 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: 
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 (załącznik nr 6 do Ogłoszenia) wraz z potwierdzonymi 
kopiami zaświadczeń o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony 
fizycznej oraz o odbyciu przeszkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych. 

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 

1. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy Zamawiający wybierze ofertę 
najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej 
oceny. Wykonawca złoży niezbędne oświadczenia i dokumenty określone w 
rozdziale XII I . 

XXIX. Waluty obce 

Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia z Wykonawcą w walucie innej niż 
złoty polski (PLN) 

XXX. Wzór umowy 

Wzór umowy stanowi załącznik nr 8 do Ogłoszenia 

X X X I . Unieważnienie postępowania 
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Zamawiający może unieważnić postępowanie, jeżeli: 
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 
2) cena najkorzystniejszej oferty przekroczy środki finansowe, które Zamawiający 

może przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia, 
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzone postępowanie 

lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można 
było wcześniej przewidzieć, 

4) nie złożono żadnej prawidłowej oferty, 
5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą 

zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

X X X I I . Możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy . 

Zamawiający przewiduje zmiany postanowień Umowy zgodnie z przesłankami 
określonymi w § 7 Umowy. 

X X X I I I . Możliwość zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

Zamawiający może zawrzeć z Wykonawcą umowę powierzenia przetwarzana 
danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy. 

Wykaz załączników: 

1) Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 
2) Wzór formułarza oferty - załącznik nr 2 
3) Wstępne oświadczenie o spełnianiu warunków i niepodłeganiu wykłuczeniu - załącznik nr 3 
4) Doświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 4 
5) Zobowiązanie podmiotu trzeciego - załącznik nr 5 
6) Wykaz osób przewidzianych do zatrudnienia w ramach umowy - załącznik nr 6 
7) Oświadczenie Wykonawcy o przynałeżności łub braku przynałeżności do grupy kapitałowej -

załącznik nr 7 
8) Projekt umowy - załącznik nr 8 
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