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Nr sprawy: KN-ZZ-130/I/LJ/2016                                             Bielsko-Biała, dn. 01.03.2016 r. 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW  

ZAMÓWIENIA  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

 

„Ochrona i dozór mienia Akademii Techniczno - Humanistycznej” 
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SPIS TREŚCI: 

I. Nazwa i adres Zamawiającego. 

II. Tryb udzielenia zamówienia. 

III. Opis przedmiotu zamówienia.  

IV. Termin wykonania zamówienia. 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków.  

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 

do porozumiewania się z Wykonawcami. 

VIII. Termin związania ofertą. 

IX. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

XI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 

XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

XIII. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

XIV. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści  zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

XVI. Postanowienia końcowe.  

 

 

Załączniki stanowiące integralną część SIWZ: 

1) „Druk Oferta”, 

2) Załącznik nr 1  - „Opis przedmiotu zamówienia”; 

3) Załącznik nr 2 – „Szczegółowa wycena” 

4)   Załącznik nr 3 -   Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp; 

5)   Załącznik nr 4  -  Oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp; 

6)   Załącznik nr 5 - „Informacja o przynależności do grupy kapitałowej”;  

7)   Załącznik nr 6 -  „Doświadczenie zawodowe”; 

8)   Załącznik nr 7 -  „Wykaz osób”; 

9)   Załącznik nr 8  -  Wzór umowy  

 

 

Zastosowane skróty: 

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

ustawa Pzp -  ustawa Prawo zamówień publicznych, 

ATH – Akademia Techniczno-Humanistyczna. 

DS – Dom Studenta 

pracownik Wykonawcy – osoba zatrudniona na podstawie stosunku pracy, a także wykonująca 

pracę w oparciu o umowę cywilno-prawną 
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I. Nazwa i adres Zamawiającego 

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA w Bielsku-Białej 

43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2, 

Adres strony internetowej: www.ath.bielsko.pl 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych 

z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) 

2. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie   

art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy przywołanej ustawy Pzp oraz aktów 

wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych, przepisy ustawy 

z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014, poz. 121 z póź. zm.). 

 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na ochronie i dozorze ruchomości 

i nieruchomości należących lub dzierżawionych lub wynajmowanych przez Akademię 

Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej oraz usługa polegająca na obsłudze szatni 

i recepcji w budynkach zlokalizowanych na terenie kampusu Akademii Techniczno-

Humanistycznej w Bielsku-Białej,  przy ul. Willowej 2. 

2. Realizacja przedmiotu zamówienia musi być zgodna z ustawą o ochronie osób i mienia 

z dnia 22 sierpnia 1997r., (Dz. U. z 2014 r., poz. 1099). 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ 

pn.: „Opis przedmiotu zamówienia”. 

4. Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał aktualną polisę ubezpieczeniową lub inny 

dokument ubezpieczenia zgodnie z wymogami ustawy o ochronie osób i mienia. 

5. Czas reakcji Grupy Interwencyjnej od chwili powiadomienia przez pracownika dozoru 

pełniącego służbę na terenie Zamawiającego do momentu przyjazdu Grupy 

Interwencyjnej na miejsce nie będzie dłuższy niż 10  minut. 

6. Zaleca się by Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu objętego przedmiotem 

postępowania przy udziale osoby upoważnionej przez Zamawiającego.  

Zamawiający wskazuje termin wizji lokalnej w dniu 08.03.2016 r., początek spotkania 

o godz. 10.00, przed budynkiem D, przy ul. Willowej 2 w Bielsku-Białej.  

7. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp  „jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 

towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej 

ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty 

będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 

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

jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.” 

8. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem 

Podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części 

zamówienia, której wykonanie powierza podwykonawcom. 

9. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku    

Zamówień Publicznych (CPV): 79700000-1 usługi detektywistyczne i ochroniarskie, 

98341120-2 -  usługi portierskie. 

 

 

http://www.ath.bielsko.pl/
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IV. Termin wykonania zamówienia: 

Termin realizacji usługi: od 01 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r. 

 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone  

w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące: 

1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 

1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia;   

1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.   

2. Zamawiający uzna powyższe warunki za spełnione, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie 

o spełnieniu warunków na formularzu wg wzoru  jak w Załączniku nr 3 do SIWZ. 

3. Oprócz powyższego oświadczenia Wykonawca musi wykazać, że: 

3.1. W przypadku warunku określonego w pkcie 1.1. Wykonawca spełni warunek jeśli posiada 

aktualną koncesję na świadczenie usług ochrony mienia zgodnie z ustawą o ochronie osób 

i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1099); 

3.2. W przypadku warunku określonego w pkcie 1.2. w zakresie niezbędnym do wykazania 

spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, Wykonawca spełni warunek jeśli poda 

minimum jedną usługę, o wartości nie mniejszej niż 480.000,00 zł brutto wykonaną 

lub wykonywaną w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, oraz załączy   

dokument (np. w formie referencji) potwierdzający, że usługa została wykonana 

lub jest wykonywana należycie – wg wzoru: Załącznik nr 6 „Doświadczenie zawodowe”; 

3.3. W przypadku warunku określonego w pkcie 1.3. Wykonawca spełni warunek jeśli:  

-  dysponuje lub będzie dysponował dziewięcioma osobami, które będą uczestniczyć 

w wykonywaniu zamówienia, w tym dwiema osobami, które będą organizować 

i kierować pracownikami ochrony fizycznej, wraz informacją, że posiadają one wpis na 

listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami, 

   oraz  

-  złoży oświadczenie stwierdzające, że osoby ujęte w Załączniku nr 7, posiadają wpis na 

listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wg wzoru do SIWZ -  Załącznik 

nr 7. 

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, co do których nie zachodzą podstawy 

do ich wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, określone w art. 24 ust. 1 ustawy 

Pzp. 

5. Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, jeżeli złoży oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

na formularzu wg wzoru jak w Załączniku nr 4 do SIWZ. 

6. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 

dysponował osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając 

w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

7. Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonana metodą „spełnia – nie spełnia” 
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w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych 

w Rozdziale VI SIWZ. 

8. Nie spełnienie powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy 

z postępowania (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp). Ofertę Wykonawcy wykluczonego 

uznaje się za odrzuconą. 

 

 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

1. Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z art. 26 ust. 2a ustawy Pzp wykazać odpowiednio, 

nie później niż na dzień składania ofert, że spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 

i nie zachodzą podstawy do wykluczenia go z postępowania określone w art. 24. ust. 1 ustawy 

Pzp. W związku z powyższym Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia następujących 

dokumentów i oświadczeń: 

1.1. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy Pzp, (wg wzoru jak w Załączniku nr 3 do SIWZ); 

1.2. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 1 

ustawy Pzp,  (wg wzoru jak w Załączniku nr 4 do SIWZ); 

1.3. Informacji o przynależności do grupy kapitałowej zgodnie z art. 26 ust. 2 d ustawy Pzp  

(wg wzoru jak w Załączniku nr 5 do SIWZ). 

W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w ust. V pkt. 3 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 

1.4. Aktualną koncesję na świadczenie usług ochrony mienia zgodnie z ustawą o ochronie osób 

i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. ((Dz. U. z 2014 r., poz. 1099); 

1.5. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych usług, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy 

i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 

(np. w formie referencji) potwierdzającego, że usługa została wykonana lub jest 

wykonywana należycie - należy podać minimum jedną  usługę, każda z usług o wartości 

nie mniejszej niż 480.000,00 zł brutto – wg wzoru: Załącznik nr 6, „Doświadczenie 

zawodowe”; 

1.6. Wykaz dziewięciu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w tym 

dwie osoby, które będą organizować i kierować pracownikami ochrony fizycznej, 

wraz informacją, że posiadają one wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony 

fizycznej oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 

wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia– wg wzoru do SIWZ -  Załącznik nr 7.     

 

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku zgodnie  

z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania 

ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu 

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

3. Wykonawcy mający siedzibę lub  miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do ustawy 

Pzp w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy 
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oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Rozporządzenie Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 19 lutego 2013, poz. 231). 

4. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa powyżej muszą zostać złożone w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej za „zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 6 oraz § 3 ust. 4  Rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą 

być składane, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów 

są poświadczane za „zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub te podmioty. 

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym przez Wykonawcę. 

 

 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami. 

1. Dopuszcza się możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną z tym, że oferta 

wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami musi zostać złożona w formie oryginału 

na piśmie przed upływem terminu, o którym mowa w rozdz. X pkt. 2 SIWZ. 

2. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień, czy odpowiedzi na 

kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności 

postępowania. 

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego pisemnie o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 

przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 

wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań 

wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania 

źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej. 

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, 

zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie 

wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ i zamieszcza ją na stronie internetowej. 

5. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 

o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, 

którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza informację  na stronie internetowej. 

6. Do porozumiewania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień jest mgr inż. Lucyna 

Jakobsche, Specjalista ds. zamówień publicznych, e-mail: dzp@ad.ath.bielsko.pl 

 

 

VIII. Termin związania ofertą. 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

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

 

 

mailto:dzp@ad.ath.bielsko.pl
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IX. Opis sposobu przygotowywania ofert: 

1. Oferta i załączniki do oferty:  

1.1.  wypełniony „Druk Oferta”; 

1.2. Załącznik nr 1 pn „Opis przedmiotu zamówienia”; 

1.3.  Załącznik nr 2 pn. „Szczegółowa wycena”; 

1.4.  Załącznik nr 3 - oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu 

określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp; 

1.5.  Załącznik nr 4 - oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie  

art. 24 ust. 1 ustawy Pzp; 

1.6.  Załącznik nr 5 -  informacja o przynależności do grupy kapitałowej zgodnie 

z art. 26 ust. 2 d ustawy Pzp, 

1.7. Załącznik nr 6 pn.: „Doświadczenie zawodowe” - Wykaz wykonanych, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w zakresie 

niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie 

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

działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, 

dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu (np. w formie referencji) 

potwierdzającego, że usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie – 

należy podać minimum jedną usługę, każda z usług o wartości nie mniejszej 

niż 480.000,00 zł brutto; 

1.8. Załącznik nr 7 pn.: „Wykaz osób” zawierający oświadczenie, że osoby, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia – wykaz 

dziewięciu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w tym dwie 

osoby, które będą organizować i kierować pracownikami ochrony fizycznej, 

wraz informacją, że posiadają one wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony 

fizycznej;  

1.9. Aktualna koncesja na świadczenie usług ochrony mienia zgodnie z ustawą o ochronie 

osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.); 

1.10. Pełnomocnictwo w przypadku, gdy osobę upoważnioną do podpisywania dokumentów 

reprezentuje pełnomocnik; pełnomocnictwo musi być dołączone w formie oryginału 

lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza 

1.11. Dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

niniejszego zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego: 

2.1. dokumenty określone w pkt. 1.5., 1.6. Rozdziału IX do SIWZ składa we własnym imieniu 

każdy z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

 dokument określony w pkt. 1.5. oraz 1.6. Wykonawcy składający ofertę wspólną 

mogą złożyć łącznie pod warunkiem, że oświadczenie to zostanie podpisane 

przez wszystkie podmioty składający ofertę wspólną, 

2.2. dokumenty określone w pkt. 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11.  Rozdziału IX 

do SIWZ składają łącznie wszyscy Wykonawcy. 

3. Oferta ma być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

4. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty muszą być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e 

do reprezentacji Wykonawcy lub posiadają odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania 

niniejszej czynności prawnej. 
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5. Oferta musi być podpisana zgodnie z art. 78 ustawy Kodeks cywilny, czyli musi być opatrzona 

własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby przez niego upoważnionej. Podpis musi być 

czytelny, pozwalający na identyfikację osoby podpisującej ofertę. Obok złożonego 

nieczytelnego podpisu powinna być postawiona pieczątka zawierająca imię i nazwisko osoby 

podpisującej ofertę. W sytuacji, gdy Wykonawca nie posiada pieczątki imiennej, powinien 

na dokumentach złożyć własnoręczny, czytelny podpis, z którego jednoznacznie będzie 

wynikać brzmienie nazwiska umożliwiające identyfikację osoby składającej podpis. 

6. Zaleca się, aby wszystkie karty oferty wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane 

i złączone w sposób uniemożliwiający swobodne wysunięcie się którejkolwiek karty. 

7. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający zaleca wykorzystanie 

formularzy stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ. Dopuszcza się w ofercie złożenie 

załączników opracowanych przez Wykonawcę pod warunkiem, że będą one identyczne 

co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego.  

8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty i w załącznikach do oferty, muszą być 

naniesione czytelnie i podpisane przez osobę/y podpisujące ofertę. 

9. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 

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

w  rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z  2003 r., Nr 153, poz.1503 ze zm.), Wykonawca powinien to  wyraźnie 

zastrzec w ofercie, odpowiednio oznaczyć oraz wykazać (uzasadnić), że zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów 

zawierających zastrzeżone  informacje i opatrzenie ich napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”. 

11. Nie podlegają zastrzeżeniu informacje obejmujące: nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, 

informacje dotyczące ceny oferty, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki 

płatności. 

 

 

X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Ofertę wraz z załącznikami w zamkniętej i opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy kopercie 

należy składać w  ATH w Bielsku-Białej, przy ul. Willowej 2, budynek nr B, pokój nr 31.  

Kopertę należy zaadresować: 

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA 

Budynek nr B, pokój nr 31 

43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2 

Przetarg nieograniczony pn.: „Ochrona i dozór mienia Akademii Techniczno-Humanistycznej”  

         nie otwierać przed dniem 14.03.2016 r., godz. 10.30 

 

2. Termin składania ofert upływa w dniu 14.03.2016 r. o godz. 10:00. 

3. Oferty złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania. 

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu 

oferty do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką 

pocztową, czy kurierską. 

4. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 14.03.2016 r. o godz. 10:30 w Akademii 

Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, przy ul. Willowej 2, bud. L, piętro II, 

sala nr 217.   
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5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) 

oraz adresy Wykonawców, informacje dotyczące ceny ofert, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

6. Informacje, o których mowa w pkt. 5 Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, 

którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert na ich pisemny wniosek. 

7. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

8. Zmianę należy złożyć wg takich samych zasad jak ofertę i oznaczyć dodatkowo opisem 

ZMIANA. Koperty oznakowane w ten sposób zostaną otwarte w pierwszej kolejności 

przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności 

procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

9. W przypadku, gdy Wykonawca chce wycofać ofertę musi złożyć wniosek o wycofanie oferty 

z postępowania w kopercie z opisem „WYCOFANIE”. Koperty z opisem „WYCOFANIE” 

otwierane będą w pierwszej kolejności. 

10. W toku badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

11. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 

rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne   

omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujące istotnych zmian w treści 

oferty, zgodnie z zapisami art. 87 ust.2 ustawy Pzp, niezwłocznie zawiadamiając 

o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

12. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli zaistnieje którakolwiek z przesłanek przewidzianych  

w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. 

13. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli zaistnieje którakolwiek 

z przesłanek przewidzianych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

 

XI. Opis sposobu obliczania ceny oferty. 

1. W Załączniku nr 2 pn. „Szczegółowa wycena” należy wpisać: 

a)  Stawka godzinowa za jednego pracownika portierni: netto; 

b)  Stawka godzinowa za jednego pracownika recepcji: netto; 

c) Stawka godzinowa za jednego pracownika szatni: netto; 

d) Stawka godzinowa za jednego pracownika patrolu: netto; 

e) Cena netto za miesiąc, które są iloczynem: ilości godzin w miesiącu i stawki godzinowej 

za jednego pracownika; 

f) Cena netto i brutto (z VAT) za okres trwania umowy.  

g) Wartość oferty netto i brutto (z VAT) to cena realizacji całości zamówienia w okresie 

trwania umowy.  

2. Do „Druku oferty” należy wpisać z Załącznika nr 2 wartość ofertową brutto (z podatkiem 

VAT). 

3.  Cena ofertowa obejmuje realizację całości zamówienia na dozór i ochronę w okresie trwania 

umowy, zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ w tym:  

3.1.  Obsługa portiernii, recepcji, szatni,  

3.2. Patrol dwuosobowy wymagany w trakcie organizacji imprez na terenie ATH typu: 

inauguracja roku akademickiego, juwenalia; 

4. Wszystkie ceny powinny być  podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
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XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert nie odrzuconych 

na podstawie kryteriów oceny ofert. 

2. Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty będą stosowane kryteria: 

2.1. Kryterium CENA 95% 

2.2. Doświadczenie zawodowe – 5% 

3. Punkty przyznane w kryterium cena będą liczone wg wzoru: 

 

              Cena oferty z najniższą ceną 

                                  C =   ---------------------------------------- x 95  

                  Cena oferty badanej 

 

          gdzie C – liczba punktów przyznanych ofercie za cenę 

 

4. Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium doświadczenie zawodowe Zamawiający 

zastosuje zasadę: 

a) 1 pkt. za każdą usługę określoną w wykazie (Załączniku nr 6) ponad wymaganą 

minimalną ilość tj. ponad jedną usługę ochrony; 

        b) maksymalna ilość punktów jakie może uzyskać Wykonawca to 5 pkt.  

5. Zamawiający przyzna: 

 1 punkt za 2 usługi określone w Załączniku nr 6; 

 2 punkty za 3 usługi określone w Załączniku nr 6; 

 3 punkty za 4 usługi określone w Załączniku nr 6; 

 4 punkty za 5 usług określonych w Załączniku nr 6; 

 5 punktów za  6 usług określonych w Załączniku nr 6. 

Każda z usług wyszczególnionych w Załączniku nr 6 o wartości nie mniejszej 

niż 480.000,00 zł brutto. 

6. Do każdej usługi ujętej w Załączniku nr 6 Wykonawca dołączy dokument 

(np. w formie referencji) potwierdzający, że usługa została wykonana 

lub jest wykonywana należycie. 

7. Jeżeli Wykonawca przedstawi więcej niż 6 usług to będzie, to traktowane 

jakby przedstawił 6 usług.  

8. Łączna punktacja danej oferty będzie sumą punktów uzyskanych w kryterium cena 

oraz kryterium doświadczenie zawodowe. 

9. Za najkorzystniejszą będzie uznana oferta z największą liczbą punktów, 

tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans w/w kryteriów oceny ofert. 

10. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie 

lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 

Zamawiający z pośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną. 

 

XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Zamawiający powiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty w sposób określony 

w art. 92 ustawy Pzp. 
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2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana 

za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego są 

zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę 

Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie. 

3. 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. 

4. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca, który wygrał postępowanie przedłoży 

aktualną polisę ubezpieczeniową lub inny dokument ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej przedsiębiorcy obejmującą zakres działalności gospodarczej Wykonawcy związanej 

z przedmiotem zamówienia, na kwotę  co najmniej 1.000.000,00 zł. 

5. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym 

na podstawie art. 94 ustawy Pzp. 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą 

przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.  

 

 

XIV. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Do SIWZ dołączono Wzór Umowy – Załącznik nr 8. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian istotnych postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty: 

a) co do zakresu przedmiotu umowy: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zrezygnowania 

w czasie trwania umowy z obsługi danej portierni, recepcji, szatni, w określonym czasie, 

o czym poinformuje Wykonawcę z jednomiesięcznym wyprzedzeniem. Rezygnacja taka 

może nastąpić, gdy dalsze utrzymywanie portierni, recepcji, szatni, będzie 

bezprzedmiotowe ze względu np. na zakończenie działalności dydaktycznej, studenckiej, 

innej w danym budynku, sprzedaży obiektu. W tej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne 

roszczenie wobec Zamawiającego. 

b) do zakresu przedmiotu umowy: Zamawiający w ciągu trwania umowy zastrzega sobie 

możliwość do czasowego lub stałego zmniejszenia ilości godzin obsługi danej portierni, 

recepcji, szatni, o czym poinformuje wykonawcę z jednomiesięcznym wyprzedzeniem. 

Rezygnacja taka może nastąpić, gdy dalsze utrzymywanie pełnej ilości godzin obsługi 

portierni, recepcji, szatni, będzie bezprzedmiotowe ze względu np. na ograniczenie 

działalności dydaktycznej, studenckiej, innej w danym budynku. W tej sytuacji 

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu. Wykonawcy nie 

przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie wobec Zamawiającego. 

c) w zakresie przedmiotu umowy i wynagrodzenia Wykonawcy: w przypadku powstania 

większej ilości punktów, wymagających obsługi przez Wykonawcę w wyniku zmian 

organizacyjnych u Zamawiającego – nastąpi rozszerzenie zakresu świadczonych usług 

przez Wykonawcę o nowopowstałe punkty przy jednoczesnym odpowiednim zwiększeniu 

wynagrodzenia Wykonawcy o dodatkową liczbę godzin. 
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XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia 

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują 

przepisy Działu VI ustawy Pzp – Środki ochrony prawnej. 

2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują wykonawcy, uczestnikowi 

konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 

przez Zamawiającego przepisów ustawy. 

3. Środki ochrony prawnej  wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji 

uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu 

Zamówień Publicznych. 

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 

do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

5. Z uwagi na wartość przedmiotowego zamówienia, która jest mniejsza od kwoty określonej  

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, odwołanie przysługuje wyłącznie 

wobec czynności: 

5.1. opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

5.2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

5.3. odrzucenia oferty odwołującego. 

6. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 

wniesienie odwołania. 

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu. 

8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem 

tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania 

przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło 

przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. 

9. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego  

lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, 

na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.  

10. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność 

albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany 

w ustawie dla tej czynności. 

11. Na czynności, o których mowa powyżej, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem  

art. 180 ust 2 ustawy Pzp. 

12. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności stanowiącej 

podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, 

albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 
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13. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, 

wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej. 

14. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 12 i 13 wnosi się w terminie 5 dni 

od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

15. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: 

15.1. nie zawiera braków formalnych; 

15.2. uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia 

odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania). 

 

 

XVI. Postanowienia końcowe: 

1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

2. Zamawiający nie przewiduje wniesienia należytego zabezpieczenia wykonania umowy. 

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. 

4. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

8. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa 

w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. 

9. Zamawiający nie przewiduje wymagań określonych w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 

 

 

 

    ZATWIERDZAM: 

        

       Kanclerz ATH 

  /-/ dr  Bartosz Olma 

            

 

 

 

 

 

 

 

 


