Piekary Śląskie, dnia 23.03.2012
ZAMAWIAJĄCY:
Park Przemysłowo Technologiczny EkoPark
w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.
ul. Roździeńskiego 38
41-946 Piekary Śląskie
Tel. 32 289 04 84
e-mail: biuro@ekopark.piekary.pl
adres strony internetowej: www.ekopark.piekary.pl
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz.U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) :
na całodobową ochronę osób i mienia w budynku przy ul. Roździeńskiego 1 w
Piekarach Śl.

Niniejszy SIWZ składa się z 12 ponumerowanych stron.
Znak Postępowania: 92352- 2012
Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym
znakiem.

I. Informacje wprowadzające

1.1.1) Park Przemysłowo Technologiczny EkoPark w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.
zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego.

1.1.2) Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na świadczenie na rzecz
Zamawiającego usług ochrony fizycznej osób i mienia

w zakresie określonym w

punkcie II. SIWZ.

1.1.3) Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia
1

2004 r.

Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej

podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1.1.4) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający ma prawo zmiany treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z wyłączeniem kryteriów oceny ofert oraz
warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. Zmiana może
nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku
wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana
wszystkim podmiotom, które pobrały od Zamawiającego Specyfikację i będzie dla nich
wiążąca.
Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

1.1.4.1.a)

„Park Przemysłowo Technologiczny EkoPark w Piekarach Śląskich Sp. z

o.o.” lub „Zamawiający” – Park Przemysłowo Technologiczny EkoPark w Piekarach
Śląskich Sp. z o.o.

1.1.4.1.b)

„Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na

podstawie niniejszej Specyfikacji.

1.1.4.1.c)

„SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

1.1.4.1.d)

„Ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień

publicznych.

1.1.4.1.e)

„Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego

przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie II. SIWZ.

1.1.4.1.f)

”Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży

ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie
wykonania Zamówienia.
II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi
stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej nieruchomości w tym budynku usytuowanego
przy ul. Roździeńskiego 1 w Piekarach Śląskich wraz z jego otoczeniem jak również
mienia należącego do Zamawiającego oraz ochrony osób znajdujących się na
nieruchomości. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przy pomocy zatrudnionych
przez siebie pracowników ochrony świadczył wskazaną w zdaniu poprzednim usługę
ochrony, przy czym:
a)
pierwsza i druga zmiana ( od 600 do 2200) – jednoosobowo
b)
trzecia zmiana ( od 2200 do 600 ) – dwuosobowo

1)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – główny przedmiot:

79.71.00.00-4 - usługi

ochroniarskie.
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2) W ramach realizacji
przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w
szczególności do
a)
zabezpieczenia nieruchomości oraz mienia Zamawiającego przed próbami
dewastacji, kradzieży, bądź uszkodzenia, w tym w wyniku włamania, zarówno z
zewnątrz jak i wewnątrz ochranianego budynku,
b)
ochrony w sytuacjach szczególnego zagrożenia życia i zdrowia osób
przebywających na terenie chronionego obiektu,
c)
powiadamiania odpowiednich służb i straży pożarnej o zagrożeniach,
d)
podejmowania działań interwencyjnych w przypadku stwierdzenia zakłóceń
porządku na terenie chronionych obiektów, dokonywanie obchodu budynku co
najmniej raz na 2 godziny zwracając szczególną uwagę na zabezpieczenie
obiektu przed dostępem osób nieupoważnionych a także zabezpieczeniem
przed pożarem lub zalaniem pomieszczeń,
e)
ochrony obiektów przed rabunkiem, zagrożeniem wybuchu, pożarem,
napadem, dewastacją, kradzieżą,
f)
monitorowania przepływu osób przez chroniony obiekt,
g)
niedopuszczenia do wnoszenia na teren ochranianego obiektu materiałów
niebezpiecznych, materiałów i towarów przeznaczonych do sprzedaży lub
rozpowszechniania,
h)
zapalania i gaszenia świateł nocnych zewnętrznych i wewnątrz obiektu w
zależności od pory roku
i)
w obiekcie, w którym są pomieszczenia chronione systemami alarmowymi
sprawdzanie drzwi, okien, krat, kłódek,
j)
udostępniania pomieszczeń budynku w dni wolne od pracy na podstawie zezwolenia
Zamawiającego,
k)
przyjmowania i wydawania kluczy przekazanych ochronie przez pracowników obiektu
oraz stosowanie instrukcji przyjmowania i wydawania kluczy
l)
pełnej znajomości topografii chronionego obiektu – rozkładu pomieszczeń, dróg
ewakuacyjnych itp.,
m)
znajomości rozmieszczenia i umiejętności obsługi głównych wyłączników prądu,
instalacji ppoż., zaworów wodnych,
n)
prawidłowego reagowania na mogące wystąpić sytuacje nagłe, awaryjne związane z
istniejącymi w chronionym obiekcie instalacjami,
o)
obsługi istniejącego w budynku systemu monitoringu,
p)
powiadamiania wskazanych pracowników Zamawiającego oraz właściwych służb
w przypadku stwierdzenia w chronionym obiekcie awarii, włamania lub pożaru oraz
podjęcie podstawowych działań zabezpieczających,
q)
prowadzenia książki pełnienia służby, w której odnotowuje się przebieg służby.
3) Wykonawca na własny koszt wyposaży pracowników ochrony w jednolite mundury z
emblematami oferenta, potrzebny sprzęt specjalnego przeznaczenia oraz środki łączności.
4) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikającą z niewykonania,
nienależytego wykonania lub wykonania z nienależytą starannością obowiązków w
zakresie ochrony na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym
5) Do zadań grupy interwencyjnej Wykonawcy należy w szczególności:

Reakcja grupy patrolowo-interwencyjnej, czyli przybycie na miejsce zdarzenia, po
uzyskaniu sygnału ze stacji monitorującej powinna nastąpić w czasie niezwłocznym jednak
nie później niż w ciągu 15 minut od chwili zadziałania systemów alarmowych.

Podjęcie na miejscu zdarzenia przez grupę patrolowo-interwencyjną wszelkich
niezbędnych, dopuszczonych prawem działań, w celu ochrony mienia Zleceniodawcy.
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Współpraca grupy patrolowo-interwencyjnej z pracownikami Wykonawcy pełniącymi
dozór.
Powiadomienie odpowiednich służb oraz przekazywanie osobom upoważnionym przez
Zleceniodawcę informacji o alarmie, zgodnie z otrzymanym zleceniem.

6) Za sytuację szczególnego zagrożenia uznaje się w szczególności:

pożar i inne zdarzenia losowe na terenie chronionym obiekcie,

kradzież w tym kradzież z włamaniem, wybuch lub zagrożenie wybuchem w obiekcie
chronionym,

terroryzm

rabunek w obiekcie chronionym.

ochronę i zabezpieczenie terenu nieruchomości przed działaniem osób zakłócających
porządek publiczny
7) Zamawiający zobowiąże się informować pracowników Wykonawcy o sytuacjach
zwiększających ryzyko powstania szkody w mieniu podlegającym ochronie.
8) Zamawiający zastrzega sobie możliwość ciągłego nadzoru nad sprawowaniem ochrony
mienia. Pracownicy ochrony w czasie pełnienia służby będą stosować się do poleceń osób
wskazanych przez Zamawiającego
9) Faktury za usługi będą wystawiane przez Wykonawcę miesięcznie, do piątego dnia
miesiąca następującego po miesiącu świadczenia usług. Płatności dokonywane będą w
terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury,
przelewem na wskazany rachunek Wykonawcy.

III. Termin i miejsce wykonania zamówienia

1)

Usługa będzie realizowana w okresie od 10 kwietnia 2012 roku
do 31 grudnia 2012 roku

2)

Miejscem wykonania Zamówienia jest nieruchomość wskazana przez Zamawiającego

w
pkt. II.1 SIWZ.

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spełniania tych warunków
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1)

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a)

spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy,

b)

złożą wszystkie oświadczenia i dokumenty wymienione w SIWZ,

c)

posiadają koncesję na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia,

ważną w okresie realizacji zamówienia, Brak aktualnej koncesji zostanie oceniony jako
niespełnienie warunku, a Wykonawca podlegać będzie wykluczeniu,

d)

wykażą, że w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali lub są w trakcie realizacji
co najmniej 2 zamówień o podobnym charakterze co przedmiot niniejszego postępowania o
wartości nie mniejszej niż 60.000 zł każde, polegających na świadczeniu usługi ochrony
fizycznej osób i mienia w obiektach użyteczności publicznej i przedstawią dokumenty
potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie,

e)

znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia.

f)

zapewnią do realizacji przedmiotu zamówienia pracowników nie karanych,

posiadających co najmniej licencję pracownika ochrony fizycznej I stopnia, natomiast do
kontroli w/w pracowników - osoby posiadające licencję pracownika ochrony fizycznej II
stopnia,

g)

posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na
kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł., aktualny w okresie realizacji zamówienia, a w
przypadku krótszego okresu ubezpieczenia zobowiążą się do jego przedłużenia na cały
okres realizacji zamówienia,

h)

wykonają zamówienie zgodnie z opisem zawartym we wzorze umowy.

2)

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu :

Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia wymienione wyżej warunki, na podstawie
informacji zawartych w złożonych przez Wykonawców oświadczeniach i dokumentach
wymienionych

w

SIWZ - zgodnie z formułą „spełnia”, „nie spełnia”. Niespełnienie

któregokolwiek spośród określonych wyżej warunków lub złożenie nieprawdziwych informacji
mających wpływ na wynik postępowania, skutkować będzie wykluczeniem z postępowania.

3)

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z

Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

a)

oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy –
załącznik nr 1 do SIWZ do ewentualnego wykorzystania,
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b)

koncesję na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia,

c)

aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do

ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

d)

aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego

oddziału

Zakładu

Ubezpieczeń

Społecznych

lub

Kasy

Rolniczego

Ubezpieczenia

Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

e)

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego lub równoważne zaświadczenie

właściwego organu sądowego, bądź administracyjnego kraju pochodzenia osoby, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,

f)

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24

ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,

g)

wykaz wykonanych usług bezpośredniej ochrony fizycznej, a w przypadku świadczeń

okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed dniem
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców
usług, oraz dokumenty (np. referencje, opinie) potwierdzające, że usługi te zostały wykonane
należycie,

h)

oświadczenie o zatrudnieniu do realizacji zamówienia wyłącznie osób nie karanych

posiadających co najmniej licencję pracownika ochrony fizycznej I stopnia, a w przypadku
osób uprawnionych do kontroli pracowników - licencję pracownika ochrony fizycznej II
stopnia

wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. W w/w oświadczeniu oferent

zobowiąże się jednocześnie do przedstawienia Zamawiającemu przed przystąpieniem do
realizacji zamówienia wykazu pracowników zatrudnionych do ochrony fizycznej obiektów ze
wskazaniem imion, nazwisk oraz kopii odpowiednich licencji. Pracownicy przewidziani do
realizacji Zamówienia powinni cechować się dobrymi warunkami fizycznymi i wysoką kulturą
osobistą,
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i)

polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest

ubezpieczony

od

odpowiedzialności

cywilnej

w

zakresie

prowadzonej

działalności

gospodarczej wraz dowodem zapłaty składki z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia
(minimalna suma ubezpieczenia 500.000,00 zł),

4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż
określony w niniejszej SIWZ sposób wykonania zamówienia (oferty wariantowej).

6) Zamawiający nie przewiduje umowy ramowej.
7) Zamawiający informuje, iż nie przewiduje zamówień uzupełniających.
8) Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej obiektów objętych zamówieniem
na wniosek Wykonawcy, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu dogodnego
terminu.

Forma dokumentów :
Oświadczenia, o których mowa w pkt. IV.3).a i h, są składane w formie oryginału,
pozostałe dokumenty, są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (do wyboru Wykonawcy – oryginał nie jest
wymagany).
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski,
poświadczonym przez Wykonawcę.

V. Informacja o sposobie porozumiewania się z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.

1) Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej zwane
„Korespondencja”), Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Nie udziela się
żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do
zamawiającego

zapytania

w

sprawach

wymagających

zachowania

pisemności

postępowania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający prześle Wykonawcom,
którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia (bez ujawniania źródła
zapytania) oraz zamieści na stronie internetowej zawierającej SIWZ.

2) Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
3) Zamawiający dopuszcza składanie Korespondencji drogą elektroniczną (na adres e-mail
wskazany na str. 1. SIWZ). Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej
treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu.
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4) W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie.

5) We
się

wszelkiej

korespondencji

wskazywać

znak

dotyczącej
sprawy

niniejszego
nadany

postępowania

przez

zaleca

Zamawiającego.

Korespondencję należy przekazywać na niżej podany adres :
Park Przemysłowo Technologiczny EkoPark w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.
ul. Roździeńskiego 38 41-946 Piekary Śląskie
6) Ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami
w zakresie spraw formalnych wynikających z ustawy jest :
Agnieszka Kondrat
- tel. 032 289 04 84
- od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

VI. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.
VII. Termin związania ofertą
Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie IX SIWZ.
VIII. Opis sposobu przygotowania ofert

1)

Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w

SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

2)

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem

oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie
odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i
złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego
tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy PZP.

3)

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania,

komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale
spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną
do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej „osoby uprawnione”). Ewentualne poprawki w
tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osoby
uprawnione. Dodatkowo, w przypadku oferty składanej przez konsorcjum, do oferty powinno
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zostać załączone pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania członków
konsorcjum w trakcie postępowania (pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie
do zawarcia umowy).

4)

Oferta powinna się składać z poprawnie wypełnionego formularza oferty ( Załącznik

nr 3), zaparafowaną umową i być złożona wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami.

5)

Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.

6)

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać

przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji
objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze
zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji
Postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w ustawie.

7)

Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób

zabezpieczonej kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej
oznaczonej napisem:
„Oferta na całodobową ochronę osób i mienia w budynku przy ul. Roździeńskiego 1
w Piekarach Śląskich - nie otwierać przed dniem 02.04.2012 r., do godz. 1000”.

8) Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, aby umożliwić zwrot
nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

9) Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że
uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty
wymagają zachowania formy pisemnej.

IX. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1) Termin składania ofert upływa 02.04.2012 roku o godz. 900.
Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie
dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do
Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

2) Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego :
Piekary Śląskie, ul. Roździeńskiego 38 pokój nr 14, 1 piętro.

3) Otwarcie ofert

nastąpi

w siedzibie Zamawiającego w Piekarach Śląskich, ul.

Roździeńskiego 38 pok. nr 14, 1 piętro w dniu 02.04.2012 roku, o godz. 1000.

4) Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione
nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek.
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X. Opis sposobu obliczenia ceny

1)

Cena podana przez wykonawcę będzie ceną za jedną godzinę pracy pracownika

ochrony pomnożoną przez 6360 godzin.

2)

Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto dla przedmiotu zamówienia, podając

ją w zapisie liczbowym i słownie. Walutą ceny ofertowej jest złoty polski.

3) Wynagrodzenie wykonawcy będzie obliczone jako iloczyn ceny za jedną godzinę i
liczby

godzin

przepracowanych

przez

pracowników

wykonawcy

w

okresie

rozliczeniowym.

4) Cena za jedną godzinę pracy pracownika ochrony, podana przez Wykonawcę nie
będzie podlegała zmianom przez okres realizacji zamówienia, niezależnie od wszelkich
czynników.

5) Okresem rozliczeniowym będzie okres miesiąca kalendarzowego.
6) Płatność za wykonanie zamówienia będzie realizowana w okresach miesięcznych w
terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo
wystawionej faktury VAT.

7) Za datę dokonania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

XI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu
punktowego, zgodnie z poniższym wzorem :
P = (Cn : Cob) x 100
gdzie:
P – liczba punktów przyznanych Wykonawcy,
Cn– najniższe zaoferowane wynagrodzenie,
Cob – wynagrodzenie zaoferowane w ofercie badanej
Maksymalną liczbę punktów : 100 (sto) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą
całkowitą cenę brutto dla przedmiotu zamówienia (wynagrodzenie brutto).

Pozostali

Wykonawcy otrzymają odpowiednio pomniejszoną liczbę punktów. Oferta, która uzyska
maksymalną ilość punktów w oparciu o powyższe kryterium, zostanie uznana za
najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną ilością
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punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który przedstawi
najkorzystniejszą ofertę.
XII.

Informacje o formalnościach jakie
wyborze oferty w celu zawarcia umowy

powinny

zostać

dopełnione

po

W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę
o terminie i miejscu zawarcia umowy. 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.

XIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIV. Wzór umowy na wykonanie zamówienia

1) Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę
najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa.

2) Wzór umowy na wykonanie Zamówienia (zwany dalej „wzór umowy”) określony został w
Załączniku nr 4 do SIWZ. Wzór Umowy zostanie uzupełniony przez Zamawiającego w
zakresie niezbędnym o dane dotyczące Wykonawcy oraz dane zawarte w ofercie tj.
całkowitą cenę brutto (wynagrodzenie brutto).

XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów
wykonawczych, jak też postanowień niniejszej SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI ustawy (art. 179–198).

XVI. Informacje o możliwości dokonania zmian zawartej umowy w stosunku
treści oferty

do

W oparciu o art. 144 ustawy dopuszcza się możliwość następujących zmian treści Umowy:
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a)
b)

zmiana wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT,
w przypadku wprowadzenia w Polsce waluty EURO przeliczenie odpowiedniej
kwoty ze złotych polskich na EURO, nastąpi według przepisów prawa
określających takie przeliczenie.

XVII. Odrzucenie ofert
Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:

1)

jest niezgodna z ustawą;

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z
zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
XVIII. Załączniki :
Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:

1)

Załącznik nr 1 – Oświadczenie, o którym mowa w pkt IV 3)a,

2)

Załącznik nr 2 – Oświadczenie, o którym mowa w pkt IV 3)h,

3)

Załącznik nr 3 – Formularz cenowy oferty,

4)

Załącznik nr 4 – Wzór umowy.
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