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SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Tryb: 

 

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z 

późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

 

 

 

Przedmiot zamówienia: 

 

„Świadczenie usług ochrony osób i mienia Filharmonii im. Mieczysława 

Karłowicza w Szczecinie” 
 

 

 

 

 

 
 

 
I. Tryb udzielenia zamówienia  

http://www.konstancinjeziorna.pl/


 

 

 

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

nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Pzp oraz na podstawie przepisów 

wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp. 

3. Ilekroć w niniejszej specyfikacji jest mowa o „ustawie o ochronie osób i mienia” 

należy przez to rozumieć ustawę z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1099). 

4. Pracownikiem w rozumieniu dokumentacji niniejszego postępowania jest każda osoba 

pozostająca w dyspozycji Wykonawcy, bez względu na formę zatrudnienia/współpracy, o 

ile forma ta mieści się w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.  

 

 
II. Opis przedmiotu zamówienia 

 
CPV 79.71.00.00-4 – usługi ochroniarskie. 

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony osób i mienia Filharmonii im. 

Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera 

załącznik nr 7 do SIWZ.  

 

 
III. Opis części zamówienia 

 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

 

 
IV. Termin wykonania zamówienia 

 

1. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.  

2. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotowego zamówienia oraz termin jego 

realizacji określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. 

 

 
V. Informacja o podwykonawcach 

 

Zamawiający dopuszcza zatrudnienie podwykonawców – załącznik nr 2. 

 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 

wykonanie powierzy podwykonawcom. 

 



 

 

 

 
VI. Umowa ramowa 

 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

 
VII. Zamówienie uzupełniające 

 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa 

w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do 10% wartości zamówienia podstawowego określonego 

przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. 

 

 
VIII. Oferta wariantowa 

 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

 
IX. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu 

 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

 

X. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 

oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

 
 

1. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu,  

o których mowa w ust. 3 poniżej, na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń lub 

dokumentów żądanych przez Zamawiającego i wymienionych w rozdziale XI SIWZ, 

potwierdzających spełnianie tych warunków. 

2. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału  

w postępowaniu zgodnie z formułą „spełnia / nie spełnia”. Warunek graniczny „spełnia”. 

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

określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp: 

 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności będącej przedmiotem 

niniejszego zamówienia, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich 

uprawnień, tj. złożą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 3) oraz wykażą, iż: 



 

 

 

a) posiadają ważną koncesję, wydaną na podstawie powszechnie obowiązujących 

przepisów, w tym na podstawie przepisu art. 16 ustawy o ochronie osób i 

mienia, na wykonywanie działalności gospodarczej będącej przedmiotem 

niniejszego postępowania w zakresie usług ochrony osób i mienia. 

 

2) posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. złożą oświadczenie o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu, określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik 

nr 3) oraz wykażą, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali 

(bądź wykonują) usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, 

tj.: 

a) wykonali (bądź wykonują) co najmniej dwie (2) usługi polegające na ochronie 

osób i mienia w budynku użyteczności publicznej1, w tym co najmniej jedną  

(1) w instytucji kultury2, przy czym każda z usług była (jest) o wartości nie 

mniejszej niż 300 000,00 zł brutto. 

UWAGA: Jeżeli wykonawca, w celu spełnienia warunku udziału w 

postępowaniu, wykazuje usługę wykonywaną (nie zakończoną), musi 

udowodnić, że wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy wynosi nie 

mniej niż 300.000 zł brutto. 

 

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, tj. złożą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 3) oraz wykażą, iż 

posiadają/będą posiadali: 

1. w zakresie potencjału osobowego - osoby, które będą uczestniczyć 

w wykonywaniu zamówienia, tj.: 

a) pracowników kwalifikowanych, zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia. 

 

2. w zakresie potencjału technicznego: 

a) co najmniej jedną zmotoryzowaną grupą interwencyjną o gwarantowanym 

czasie dojazdu do chronionego obiektu nie większym niż 15 minut w porze 

dziennej (od godz. 6:00 do godz. 22:00) oraz nie większym niż 8 minut w 

porze nocnej (od godz. 22:00 do godz. 6:00). 

 

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, tj. złożą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału  

w postępowaniu określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 3) oraz 

wykażą, iż: 

a) posiadają środki finansowe lub posiadają zdolność kredytową w wysokości nie 

mniejszej niż 250 000,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy 

złotych). 

4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca 

w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował 

zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając 

                                                           
1 Zgodnie z przepisem par. 3 ust. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). 
2 Zgodnie z przepisem art.2 Ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 poz. 406 z 

późn.zm.). 



 

 

 

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

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 
 

 

 

XI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy 

m.in. w celu oceny spełnienia warunków udziału  

w postępowaniu, potwierdzenia spełnienia przez oferowane usługi 

wymagań określonych przez Zamawiającego, potwierdzenia braku 

podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których 

mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp 

 
W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy Pzp oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

o udzielenie zamówienia Wykonawcy, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 

1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 
1. Wypełniony formularz ofertowy– załącznik nr 1. 

2. Wypełniony formularz dotyczący podwykonawców – załącznik nr 2. 

3. Jeżeli uprawnienia do reprezentacji osób podpisujących ofertę nie wynikają  

z dokumentów rejestrowych Wykonawcy (np. KRS lub CEIDG) do oferty należy 

załączyć, np. pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej 

notarialnie. 

4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych 

przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 3. 

5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, 

o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 4. 

6. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których 

Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków 

finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy nie mniejszą niż 250 000,00 PLN, 

wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

z zastrzeżeniem przepisu art. 26 ust. 2c ustawy Pzp. Jeżeli Wykonawca, wykazując 

spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, polega na 

zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 

2b ustawy Pzp, wymaga się przedłożenia powyższej informacji dotyczącej tych 

podmiotów. 

7. Ważną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony 

osób i mienia, wydaną na podstawie ustawy o ochronie osób i mienia. 

8. Wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

– w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu i wartości, daty wykonania i odbiorców – 

załącznik nr 8. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, iż usługi te 

zostały wykonane (lub są wykonywane) należycie. 

9. Wykaz wykonanych zamówień w celu uzyskania dodatkowych punktów. Do wykazu 

należy załączyć dokumenty potwierdzające, iż usługi te zostały wykonane (lub są 

wykonywane) należycie. 

10. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień – załącznik nr 9 do SIWZ. 



 

 

 

11. W celu spełnienia warunków udziału  w postępowaniu określonych w rozdziale X ust. 

3.3) pkt 2 lit. a Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wykaz urządzeń 

technicznych sporządzony zgodnie ze wzorem załącznika nr 10 do SIWZ.  

12. Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informacje o tym, 

ze nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 5). 

 

W przypadku konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej dokumenty wskazane w pkt 5 

powyżej, każdy z uczestników konsorcjum lub każdy ze wspólników spółki cywilnej składa 

osobno. 

 

Wykonawcy zagraniczni składają dokumentu wyszczególnione w niniejszym rozdziale SIWZ. 

 

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

 

 

XII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób 

uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami oraz tryb 

udzielania wyjaśnień w sprawach dotyczących SIWZ 
 

 

1. Zamawiający przewiduje następujące formy porozumiewania się z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji, tj. pisemnie lub drogą 

elektroniczną, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Wyłączna forma pisemna zastrzeżona jest w myśl przepisu art. 82 ust. 2 ustawy Pzp – dla 

złożenia oferty wraz z załącznikami, 

3.  W myśl § 7 ust. 1 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 (Dz. U. poz. 231) –  oświadczenia i 

dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, są składne w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

4. Korespondencja z Zamawiającym odbywać się będzie wyłącznie w języku polskim. 

 

Tryb udzielania wyjaśnień w sprawach dotyczących SIWZ: 
1. Przed wyznaczonym terminem do składania ofert, Wykonawca może zwracać się do 

Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ, kierując swoje zapytanie na piśmie,  

na lub na adres poczty elektronicznej : d.burdzinska@filharmonia.szczecin.pl 

2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż zostało to określone 

w art. 38 ustawy Pzp - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynął do 

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

terminu składania ofert. 

3. Odpowiedź zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego bez ujawniania 

źródła zapytania. 

4. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 

Danuta Burdzińska 

            d.burdzinska@filharmonia.szczecin.pl 

od poniedziałku do piątku w godz. 800-1600 

 

mailto:d.burdzinska@filharmonia
mailto:d.burdzinska@filharmonia


 

 

 

 

XIII. Tryb wprowadzenia ewentualnych zmian w SIWZ 

 
 

1. Zamawiający może w uzasadnionym przypadku przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SIWZ. 

2. Dokonana w ten sposób zmiana przekazana zostanie niezwłocznie wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszczona na stronie internetowej 

Zamawiającego. 

3. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 

Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych. 

4. Jeżeli w wyniku zmiany SIWZ, która nie spowoduje zmiany treści ogłoszenia o 

zamówieniu, będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym 

przekazano SIWZ, oraz zamieści tę informację na stronie internetowej. 

 

 
XIV. Wymagania dotyczące wadium 

 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

 

 

XV. Termin związania ofertą 

 
 

1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą 

orzeczenia. 

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

 
XVI. Opis sposobu przygotowania ofert 

 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub 

oferty zawierającej propozycje wariantowe lub alternatywne spowoduje odrzucenie 

wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej. 

3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem ofert.  

4. Oferta winna być przygotowana w języku polskim na formularzu ofertowym załączonym 

do SIWZ, napisana czcionką maszynową, na komputerze lub inną trwałą techniką 



 

 

 

 i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą 

reprezentacji Wykonawcy określoną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym 

dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy. 

5. Oferta winna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy  

i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie 

oferty (oznacza to, że jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub 

pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie 

kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te 

osoby). 

6. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania 

w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz 

podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty 

(oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu 

stwierdzającego status prawny Wykonawcy, tj. odpisu z właściwego rejestru, to do oferty 

należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 

kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego 

upełnomocnione). 

7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka 

cywilna lub inne). 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 

 w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

9. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których 

mowa w ust. 7. 

10. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 7, została wybrana, Zamawiający 

może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców. 

11. Zamawiający wymaga, aby umowa, o której mowa w ust. 10, zawierała co najmniej 

postanowienia dotyczące: 

 stron umowy, 

 czasu trwania, 

 solidarnej odpowiedzialności każdego członka wobec Zamawiającego. 

12. Do oferty należy załączyć wszystkie dokumenty wymagane w niniejszej SIWZ. 

13. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca sporządził ofertę wraz z załącznikami na 

własnych formularzach, pod warunkiem że ich istotna treść odpowiadać będzie warunkom 

określonym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ oraz warunkom określonym  

w ustawie Pzp oraz w aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

14. Pożądane jest umieszczenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości arkuszy 

(kartek) wchodzących w skład oferty. 

15. Każda ze stron oferty powinna być opatrzona imienną pieczęcią oraz podpisem osoby 

uprawnionej do podpisania oferty/reprezentowania Wykonawcy. 

16. Załączniki będące kopiami muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę poprzez opatrzenie kopii imienną pieczęcią i podpisem osoby uprawnionej 

oraz dopiskiem „za zgodność z oryginałem”. W myśl § 7 ust. 2 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 

(Dz. U. poz. 231), dokumenty podmiotów, o których mowa rozdziale X ust. 5 SIWZ 

i które będą brały udział w realizacji części zamówienia, winny być poświadczane za 

zgodność z oryginałem przez te podmioty lub umocowanego do tej czynności 

Wykonawcę. 



 

 

 

17. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 

w przypadku podmiotów, na podstawie których Wykonawca wskazuje spełnienie 

warunków, o których mowa w Rozdziale X SIWZ, kopie dokumentów dotyczących 

odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność 

z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 

18. Załączone do oferty zaświadczenia, wypisy, odpisy, potwierdzenia itp. powinny być 

aktualne, stosownie do obowiązujących przepisów prawa. 

19. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane 

w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego. 

20. Dokumenty sporządzone w językach obcych są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

21. Załączniki wymagające wypełnienia powinny być wypełnione przez Wykonawców ściśle 

według warunków i postanowień zawartych w niniejszej SIWZ. Jeżeli którykolwiek zapis 

wypełnianych załączników nie dotyczy Wykonawcy, należy to zaznaczyć na dokumencie, 

czyniąc dopisek „nie dotyczy” opatrzony podpisem osoby uprawnionej. 

22. Oferta i wszystkie załączniki powinny zostać złączone w sposób trwały, uniemożliwiający 

rozłączenie bez naruszenia integralności całości dokumentacji (z zastrzeżeniem sytuacji 

opisanej w ust. 24 niniejszego rozdziału). Każda wypełniona tekstem strona złożonego 

dokumentu stanowiąca ofertę powinna zostać opatrzona kolejnym numerem. 

23. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane 

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

24. Jeżeli oferta zawiera informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca jest zobowiązany oznaczyć 

dokumenty zawierające takie informacje, umieszczając je w oddzielnej kopercie 

z napisem „zastrzeżone”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa 

w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

25. Załączniki stanowią integralną część niniejszej SIWZ. 

26. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami oraz ewentualną kopertę „zastrzeżone” należy 

umieścić w zamkniętej kopercie i opatrzyć napisem: 

 

Oferta na „Świadczenie usług ochrony osób i imienia Filharmonii im. Mieczysława 

Karłowicza” 

NIE OTWIERAĆ przed dniem 02 czerwca 2015 r., godz. 11.00 

 

 

XVII. Miejsce oraz termin składania ofert  

 

1. Ofertę w zaklejonej kopercie opatrzonej jak w rozdziale XVI ust. 26 niniejszej SIWZ 

należy złożyć do dnia 02 czerwca 2015 r. do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. 

Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza z siedzibą przy ul. Małopolska 48, 70-515 

Szczecin, sekretariat (IV poziom). 

2. Wykonawca może otrzymać pisemne potwierdzenie złożenia oferty. 

3. Celem dokonania zmian bądź poprawek Wykonawca może wycofać wcześniej złożoną 

ofertę i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego  

w SIWZ terminu składania ofert. 

4. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu 

składania ofert. 



 

 

 

5. Oferta złożona po terminie na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy Pzp zostanie niezwłocznie 

zwrócona Wykonawcy bez otwierania jej na jawnym posiedzeniu Komisji Przetargowej. 

 

 

XVIII. Miejsce oraz termin otwarcia ofert 

 
 

1. Publiczne otwarcie ofert nastąpi o godz. 1115 w dniu, w którym upływa termin 

składania ofert, w sekretariacie Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

2. Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane nazwy oraz adresy Wykonawców, którzy 

złożyli oferty, oraz informacje zawarte w ofertach zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

3. Informacje, o których mowa w ust. 2 niniejszego rozdziału, zostaną przekazane 

niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny 

wniosek. 

 

 

XIX. Opis sposobu obliczania ceny oraz informacje dotyczące walut 

 

1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich. 

2. Wykonawca w formularzu ofertowym zobowiązany jest do podania ceny za: 

a) 1 roboczogodzinę pracy pracownika I zmiany; 

3. W cenę Wykonawcy powinni wliczyć wszystkie świadczenia, o których mowa 

w niniejszej Specyfikacji. 

4. Cena winna być podana w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku zgodnie 

z zasadami matematycznymi. Nie dopuszcza się możliwości zaokrągleń poprzez 

odrzucenie miejsc po przecinku. 

5. Wykonawca w formularzu ofertowym podaje cenę całkowitą brutto za realizację 

przedmiotu umowy z uwzględnieniem następujących zasad: 

 

 

 Szacunkowa ilość 

roboczogodzin 

Cena 

 

Cena za 1 roboczogodzinę pracy 

pracownika  

 

32 130 

 

 

Cena za 1 roboczogodzinę pracy pracownika x szacunkowa ilość roboczogodzin = CI 

Cena całkowita brutto = C 

 

Jednocześnie Zamawiający zastrzega, iż wartości podane w kolumnie „szacunkowa ilość 

roboczogodzin” stanowią jedynie wartość szacunkową – Zamawiający nie jest 

zobowiązany do wykorzystania roboczogodzin w wymiarze wskazanym w ww. 

kolumnie. Szacunkowa ilość roboczogodzin stanowi jedynie podstawę do wyliczenia 

maksymalnego wynagrodzenia brutto, którego nie będzie można przekroczyć w toku 



 

 

 

realizacji umowy. Faktyczne wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie wynikało z 

iloczynu ilości zrealizowanych roboczogodzin przez właściwą stawkę za daną 

roboczogodzinę. 

 

6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli będzie zawierała rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia (art. 89 ust.1 pkt 4 ustawy). 

7. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie 

wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

8. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta 

z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający będzie mógł zwiększyć tę kwotę do 

ceny najkorzystniejszej oferty (art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy).  

 

 

 

XX. Opis kryteriów oceny ofert 

 
Przyjęte kryteria oceny i ich ranga procentowa: 

 

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium  

(w %) 

1. Cena za 1 roboczogodzinę pracy pracownika  70% 

2. Doświadczenie Wykonawcy  20% 

3. Jakość świadczonych usług 10% 

 

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryteriów oceny ofert, 

przyjmując zasadę, iż 1%=1 pkt. 

 

1. Wartość procentowa dla kryterium cena za 1 roboczogodzinę  pracy pracownika jest 

wyliczana według wzoru: 

 

 

CminI
 

P1 = ────────────── X70%  

C nI 

 

PI – ilość punktów badanej oferty w ramach kryterium 

CminI – najniższa cena spośród oferowanych w ramach kryterium 

CnI – cena badanej oferty w ramach kryterium 

 

2. Doświadczenie Wykonawcy: 

 

Ocenie będą podlegały usługi spełniające warunek określony w rozdziale X ust. 3 pkt 2 lit. a), 

potwierdzone dokumentami potwierdzającymi, że te usługi zostały wykonane należycie (za 

wskazanie tylko jednej usługi Wykonawca otrzyma 0 pkt), tj.: 

a) za wykonanie dwóch dodatkowych usług polegających na ochronie osób i mienia 

w budynku użyteczności publicznej (innych niż wskazane w celu spełnienia warunku 



 

 

 

udziału w postępowaniu określonego w rozdziale X ust. 3. pkt 2 lit. a) SIWZ) 

Wykonawca otrzyma 2 punkty; za wskazanie 3 dodatkowych usług wykonawca 

również otrzyma 4 pkt; 

b) za wykonanie czterech dodatkowych usług polegających na ochronie osób i mienia 

w budynku użyteczności publicznej (innych niż wskazane w celu spełnienia warunku 

udziału w postępowaniu określonego w rozdziale X ust. 3 pkt 2 lit. a) SIWZ) 

Wykonawca otrzyma 4 punkty; za wskazanie 5 dodatkowych usług wykonawca 

również otrzyma 8 pkt; 

c) za wykonanie sześciu usług polegających na ochronie osób i mienia w budynku 

użyteczności publicznej (innych niż wskazane w celu spełnienia warunku udziału 

w postępowaniu określonego w rozdziale X ust. 3 pkt 2 lit. a) SIWZ) Wykonawca 

otrzyma 6 punktów; za wskazanie 7 dodatkowych usług wykonawca również otrzyma 

12 pkt; 

d) za wykonanie ośmiu usług polegających na ochronie osób i mienia w budynku 

użyteczności publicznej (innych niż wskazane w celu spełnienia warunku udziału 

w postępowaniu określonego w rozdziale X ust. 3 pkt 2 lit. a) SIWZ) Wykonawca 

otrzyma 8 punktów; za wskazanie 9 dodatkowych usług wykonawca również otrzyma 

16 pkt; 

e) za wykonanie dziesięciu i więcej usług polegających na ochronie osób i mienia w 

budynku użyteczności publicznej (innych niż wskazane w celu spełnienia warunku 

udziału w postępowaniu określonego w rozdziale X ust. 3 pkt 2 lit. a) SIWZ) 

Wykonawca otrzyma 20 punktów. 

 

Maksymalna ilość punktów jaką w kryterium doświadczenie może otrzymać 

Wykonawca wynosi 20 pkt.  

 

3. Jakość świadczonych usług: 

 

Na ilość  punktów za kryterium : „jakość świadczonych usług” złożą się punkty 

uzyskane za przedstawione (udokumentowane) certyfikaty w zakresie wykonywania 

usług objętych przedmiotem zamówienia:  

 

       a)   Posiadanie dwóch (2) ważnych certyfikatów : ISO 9001 (lub zamiennie    

             AQAP) oraz OHSAS 18001: 2007 (lub zamiennie PN-N-18001:2004)-10 pkt 

b)  Posiadanie jednego (1) ważnego certyfikatu : ISO 9001 (zamiennie AQAP) 

lub OHSAS 18001: 2007 (zamiennie PN-N-18001:2004) - 5 pkt 

 

 

Maksymalna ilość punktów jaką w kryterium doświadczenie może otrzymać 

Wykonawca wynosi 10 pkt.  

 

  

Ostateczna ilość punktów badanej oferty będzie liczona według poniższego wzoru: 

 

P = P1+ P2 + P3 

 

 

P –   ostateczna ilość punktów badanej oferty. 

P1 –  ilość punktów badanej oferty w kryterium cena za 1 roboczogodzinę  pracy pracownika  

P2 – ilość punktów w kryterium doświadczenie Wykonawcy. 



 

 

 

P3   – ilość punktów w kryterium jakość świadczonych usług 

 

Oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów, zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

 

Zamawiający dokonuje zaokrągleń do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami 

matematycznymi. 

 

 

XXI. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia 

 
1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert z uwzględnieniem następujących warunków: 

1) czy Wykonawca spełnia wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i nie 

podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, 

2) czy oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w ustawie Pzp, jak również  

w niniejszej SIWZ, i tym samym nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 

ustawy Pzp. 

2. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wezwie Wykonawców, którzy 

w terminie składania ofert nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 

w art. 25 ust 1 ustawy Pzp i które były wymagane w Rozdziale XI SIWZ, lub którzy nie 

złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane oświadczenia 

 i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, zawierające błędy lub którzy 

złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że 

mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. 

Złożone na wezwanie oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzić spełnianie przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub spełnianie przez oferowane usługi 

wymagań określonych przez Zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął 

termin składania ofert. 

3. Zamawiający dokona zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp w tekście oferty 

ewentualnych poprawek oczywistych omyłek pisarskich takich jak: 

1) widoczna mylna pisownia wyrazu, 

2) ewidentny błąd gramatyczny, 

3) niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części, 

4) rozbieżności pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie – Zamawiający przyjmie, iż 

prawidłowo jest wpisana cena liczbą. 

4. Zamawiający dokona zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp w obliczeniach zawartych 

w ofercie poprawek oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji 

rachunkowych dokonanych poprawek takich jak błędny wynik działania matematycznego 

wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia. 

Zamawiający zastrzega, że powyższy katalog nie wyczerpuje możliwości poprawienia 

oczywistych omyłek rachunkowych. Zamawiający poprawi wszelkie oczywiste omyłki 

rachunkowe, które wystąpią w ofertach. 

5. Zamawiający dokona zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp w ofercie poprawek innych 

omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujących istotnych zmian 

w treści oferty. 



 

 

 

6. O wszystkich dokonanych poprawkach w ofertach Wykonawców, o których mowa w ust. 

3, 4 i 5, Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona. 

 Wykonawca, którego oferta została poprawiona na podstawie ust. 5, jest zobowiązany 

złożyć pisemne oświadczenie w przedmiocie wyrażenia zgody na poprawienie omyłki w 

ciągu 3 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w niniejszym ustępie zdaniu 

pierwszym, pod groźbą odrzucenia jego oferty z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 

pkt 7 ustawy Pzp. 

7. W przypadku wątpliwości co do złożonych ofert w toku ich badania Zamawiający będzie 

żądać od Wykonawców wyjaśnień na podstawie 26 ust. 4 ustawy Pzp (dotyczących 

oświadczeń lub dokumentów), 87 ust. 1 ustawy Pzp (dotyczących treści oferty) lub art. 90 

ust. 1 ustawy Pzp (dotyczących rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu 

zamówienia). 

8. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. 

9. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się na 

wniosek po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, 

z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia z wyjątkiem informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł sobie w odniesieniu do 

tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.  

10. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z ustawą Pzp. 

 

 
XXII. Aukcja elektroniczna 

 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej po dokonaniu oceny ofert 

w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 

 

XXIII. Formalności, które zostaną dopełnione po wyborze oferty 

 

 
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię 

i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego 

ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), albo imiona 

i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy 

złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert 

zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert 

i łączną punktację, 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne, 

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 

zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

4) Terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego 

może być zawarta. 



 

 

 

oraz zamieści informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 powyżej na stronie internetowej 

Zamawiającego i w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

2. Wykonawca, którego oferta została uznana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza, 

zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu zawarcia umowy. 

 

 
XXIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy 

 
 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest wnieść najpóźniej w 

dniu podpisania umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 

10% ceny ofertowej brutto. 

2. Zabezpieczenie może być wniesione w:  

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.275 z późn. zm.). 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż 

wymienione powyżej. 

 

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

bankowy nr  69 1240 3927 1111 0010 5775 9394. 

4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. 

5. Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa  

w niniejszej SIWZ, na cały okres realizacji umowy.  

6. Wykonawca może w trakcie realizacji umowy dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

na jedną lub kilka form wymienionych w niniejszej SIWZ. 

7. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż pieniądz powinno uwzględniać 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 100% całego 

zabezpieczenia z terminem do zakończenia przedmiotu umowy. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które zastało wniesione w pieniądzu 

(100% kwoty zabezpieczenia), o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone w terminie 

30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie 

wykonane. 

9. Jeżeli część zabezpieczenia zostanie wykorzystana na pokrycie kosztów związanych  

z usuwaniem wad, to zwrotowi podlega pozostała po potrąceniu część zabezpieczenia. 

10. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

11. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w formie gwarancji bankowych lub 

ubezpieczeniowych, gwarancja musi zawierać deklarację o nieodwołalnej 



 

 

 

i bezwarunkowej zapłacie na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego kwoty 

zabezpieczenia. 

12. Zmiany formy gwarancyjnej należytego wykonania umowy mogą być dokonywane 

z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszania wysokości, a w szczególnych wypadkach 

określonych ustawą Pzp za zgodą Zamawiającego. 

 

XXV. Istotne postanowienia dla Stron oraz inne ustalenia, które będą 

wprowadzone do umowy, oraz zmiany w stosunku do treści oferty, jakie 

przewiduje Zamawiający 
 

1. Zamawiający do niniejszej Specyfikacji dołączył wzór umowy, stanowiący załącznik nr 6  

do SIWZ. 

2. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza istotne zmiany 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Zmiany umowy zostały przez 

Zamawiającego  uwzględnione we wzorze umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej. 

 

 

 

XXVI. Środki ochrony prawnej  

 

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu 

zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych  

w Dziale VI cytowanej wyżej ustawy Pzp. 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 – Informacja o podwykonawcach 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp  

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

Załącznik nr 5– Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej 

Załącznik nr 6  – Wzór umowy  

Załącznik nr 7 -          Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 8 -  Wykaz wykonanych/wykonywanych zamówień 

Załącznik nr 9 - Oświadczenie 

Załącznik nr 10 - Wykaz urządzeń technicznych 

Załącznik nr 11 - Wykaz wykonanych zamówień 

 

 
Zatwierdził w dniu  19.05.2015 r.  

        

 

Dorota Serwa 

 

Dyrektor Filharmonii  

Im. M. Karłowicza w Szczecinie



 

 

 

 


