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Użyte w niniejszym dokumencie skróty i sformułowania oznaczają:
„ustawa Pzp” – ustawę z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017, poz. 1579
z późn. zm.),
„SIWZ” – niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącą jednocześnie ogłoszenie o
którym mowa w art. 138o ust. 3 ustawy Pzp,
„Zamawiający” – Białołęcki Ośrodek Sportu w Warszawie,
„Wykonawca” – zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 11) ustawy Pzp.
1.

ZAMAWIAJĄCY
BIAŁOŁĘCKI OŚRODEK SPORTU (BOS)
UL. ŚWIATOWIDA 56
03-144 WARSZAWA
NIP: 524-25-28-517

2.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie zamówienia na usługi społeczne
o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 750 000,00 euro, zgodnie z art. 138o ustawy Pzp.
3.

INFORMACJE WPROWADZAJĄCE OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE

3.1. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej o ile spełniają warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej
specyfikacji.
3.2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3.5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
3.6. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów oraz nie zamierza zawierać
umowy ramowej.
3.7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
4.

INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
Pzp.
5.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

5.1. Przedmiotem zamówienia jest ochrona fizyczna obiektów Białołęckiego Ośrodka Sportu
w Warszawie :
1) 03-144 Warszawa ul. Światowida 56 – ogrodzona, zabudowana nieruchomość o łącznej powierzchni
11900 m2 (budynek wraz z urządzeniami i wyposażeniem);
2) 03-138 Warszawa ul. Strumykowa 21 – ogrodzona, zabudowana nieruchomość o łącznej powierzchni
22942 m2 (budynki wraz z urządzeniami i wyposażeniem);
3) Warszawa ul. Picassa – ogrodzone boisko piłkarskie „Syrenka” wraz z kontenerowym zapleczem
socjalnym (z urządzeniami i wyposażeniem);
4) Warszawa ul. Kowalczyka / Krzyżówki – ogrodzone boisko wielofunkcyjne ORLIK 2012 wraz
z kontenerowym zapleczem socjalnym (z urządzeniami i wyposażeniem).
Każdy z wyżej wymienionych obiektów będzie chroniony fizycznie przez jednego pracownika ochrony
Wykonawcy zgodnie z dołączonym harmonogramem służb - załącznik nr 6 do SIWZ.
Pracownicy ochrony będą pełnić służby zgodnie z przyjętym zakresem obowiązków pracownika ochrony –
załącznik nr 1 do SIWZ i stosować się do regulaminu korzystania z obiektów – załącznik nr 1A do SIWZ.
5.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w:
•

załączniku nr 1 do SIWZ – Zakres obowiązków pracownika ochrony,
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•
•

załączniku nr 1A do SIWZ – Regulamin korzystania z obiektów,
załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór Umowy

5.3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Kod i nazwa CPV: 79710000-4 Usługi ochroniarskie
5.4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze umowę, aby przez cały okres obowiązywania
umowy Wykonawca posiadał, dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wartość brutto złożonej oferty. Zgodnie z treścią § 3 - załącznika nr 3 do
SIWZ (wzór umowy).
5.5. Zamawiający wymaga aby przez cały okres obowiązywania umowy Wykonawca posiadał aktualną
koncesję w zakresie ochrony osób i mienia zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i
mienia (Dz. U. 2017 r. poz. 2213 z późn. zm.).
6.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji umowy: 28 września 2018 r. od godziny 12.00 do dnia 28 września 2020 r. do godziny
12.00
7.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy;
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.
7.2 Określenie warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający poniżej określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej;
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
3) zdolności technicznej lub zawodowej.
7.3. W zakresie „kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej”,
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada aktualną koncesję w zakresie ochrony osób i mienia
zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r., poz. 2213 ze zm.)
7.4. W zakresie „zdolności technicznej lub zawodowej” Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:
1) w ciągu ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 1 usługę , odpowiadające swoim rodzajem
usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia.
Przez 1 (jedną) usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia należy rozumieć usługę w zakresie
całodobowej ochrony mienia, świadczoną dla jednego podmiotu przez okres co najmniej 12 kolejnych
miesięcy.
Zamawiający nie dopuszcza sumowania usług wykonywanych w ramach kilku umów dla jednego lub
różnych podmiotów w celu wykazania spełniania wymagania określonego powyżej. W przypadku gdy
Wykonawca będzie powoływać się na usługę wykonywaną, to okres jej nieprzerwanej realizacji na dzień
składania ofert nie może być krótszy niż 12 kolejnych miesięcy.
7.5. Spełnianie warunków poprzez poleganie na potencjale „innych podmiotów”.
7.5.1. Wykonawcy, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, mogą polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych.
7.5.2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, kwalifikacji zawodowych i wykształcenia
osób, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do
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realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca składa zobowiązanie w
formie oryginału.
7.5.3. Wykonawca samodzielnie ubiegający się o niniejsze zamówienie musi wykazać, że warunki określone
w pkt. 7.1. lit. a) spełnia samodzielnie, a warunki określone w pkt. 7.1. lit. b) spełnia samodzielnie lub spełnia
je polegając na zasobach innych podmiotów.
7.5.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie (konsorcjum) muszą wykazać, że warunki
określone w pkt 7.3. SIWZ każdy z nich spełnia samodzielnie (odrębnie), warunki określone w pkt 7.4 SIWZ,
spełniają wspólnie (łącznie) lub samodzielnie lub polegając na zasobach innych podmiotów.
7.5.5. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenia
oraz dokument wymieniony w pkt. 9 SIWZ według formuły spełnia - nie spełnia.
8.

PODSTAWY WYKLUCZENIA

8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp oraz którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp,
8.1.1 Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w
zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie
wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2017 r., poz. 1508 ze zm.) lub którego
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 2344)
8.2 Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postepowania o udzielenie zamówienia.
8.3 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania
jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody,
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych
środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Wykonawca
nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu
Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na ww. podstawie.
8.4. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem Wykonawcy,
Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu
postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.
8.5. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców składających
wspólną ofertę przesłanka nie podlegania wykluczeniu z postepowania, określona w pkt 8.1 SIWZ oceniana
będzie odrębnie dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
9.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE WYKONAWCA
NIE PODLEGA WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Oświadczenie i dokumenty składane wraz z ofertą i ich zakres:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania punktowej oceny ofert, a następnie zbada czy oferta, która
została oceniona jako najkorzystniejsza (uzyskała największą ilość punktów w kryterium oceny ofert „cena”)
nie podlega odrzuceniu oraz czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
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podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Pozostałych ofert Zamawiający może nie
badać oraz nie oceniać.
9.1. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie załącznik nr 4 do SIWZ zawierające w szczególności informacje:
9.1.1. o tym, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt 7
SIWZ,
9.1.2. o tym, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp,
9.1.3. o innych podmiotach, na zasoby których Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, wraz z informacją dotyczącą podstaw wykluczenia innego podmiotu,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp – jeżeli dotyczy.
Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie miał rzeczywisty dostęp do zasobów tych podmiotów w zakresie
niezbędnym do należytego wykonania zamówienia, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Z treści załączonych dokumentów powinien wynikać:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
d) czy inne podmioty, na zdolności których Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują
roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
9.1.4. o podwykonawcach – jeśli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom zobowiązany jest wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom oraz podać nazwy firm podwykonawców w składanej ofercie – o ile są znani. Szczegółowy
zakres wymaganych informacji, które powinno zawierać ww. oświadczenie (Załącznik nr 4 do SIWZ).
9.1.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (konsorcjum), oświadczenie
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te potwierdza brak
podstaw wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy
z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
9.2. Oświadczenie o grupie kapitałowej:
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji
o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy,
którzy złożyli oferty w postępowaniu. W stosownej sytuacji, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, który złożył ofertę w tym samym
postępowaniu, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dokument składa
każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
Wzór oświadczenia zostanie opublikowany wraz z informacją z otwarcia ofert.
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków z pkt. 7 SIWZ, Zamawiający żąda
następujących dokumentów:
9.3. Aktualnej koncesji na ochronę osób i mienia zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia1997 r. o ochronie
osób i mienia (Dz. U. z 2017 r., poz. 2213 ze zm.).
UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dokument składa
każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
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9.4. Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
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, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub
są wykonywane należycie na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 5 do SIWZ.
Dowodami, o których wyżej mowa, są:
a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były
wykonywane, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert;
b) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia- dokumenty
o których mowa w pkt 9.4 składa ten Wykonawca który wykazuje spełnianie warunku udziału w postępowaniu.
9.5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda następujących
dokumentów:
• .odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia- dokumenty
określone w pkt 9.5 składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca wykazał spełnianie
warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia. Nie wykazanie spełniania chociażby
jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
9.6. Wymogi szczególne w zakresie dokumentów dotyczących innego podmiotu:
W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a
ustawy Pzp, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do innego podmiotu:
9.6.1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
9.7. Wymogi szczególne w zakresie dokumentów dotyczących Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (konsorcjum), dokumenty
wymienione w pkt 9.1. – 9.3. oraz 9.5. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Dokumenty wskazane w pkt 9.4. SIWZ składa ten Wykonawca - członek konsorcjum, który
wykazuje spełnienie odpowiedniego warunku udziału w postępowaniu.
9.8. Dokumenty Wykonawców spoza Rzeczypospolitej Polskiej
9.8.1. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 9.5.– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości.
9.8.2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 9.8.1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
9.8.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w pkt. 9.8.1 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument
miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
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samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepisy pkt. 9.8.2. SIWZ stosuje się odpowiednio.
9.9. Charakter/postać dokumentów lub oświadczeń:
9.9.1. Oświadczenia, składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach których polega
Wykonawca, składane są w postaci oryginału. Za oryginał uważa się oświadczenie złożone
w formie pisemnej podpisane własnoręcznym podpisem.
9.9.2. Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem.
9.9.3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonywane są w formie pisemnej przez Wykonawcę albo
podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca albo Wykonawcę wspólnie ubiegającego się
o udzielenie zamówienia publicznego – odpowiednio w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
9.9.4. Wszelkie poprawki lub zmiany (skreślenie, itp.) w dokumentach lub oświadczeniach muszą być
podpisane własnoręcznie przez uprawnioną, w miejscu dokonanej poprawki lub zmiany. Naniesione zmiany
muszą być czytelne.
9.10. Reprezentacja i pełnomocnictwo
9.10.1. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo
podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Treść pełnomocnictwa musi
jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres
umocowania). Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność
z oryginałem.
9.10.2. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo
do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust.
2 ustawy Pzp). Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których
pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania). Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii
poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
9.10.3. Oferta musi być podpisana przez pełnomocnika/osobę umocowaną do reprezentowania
Wykonawcy/Wykonawców.
9.11. Wyjątki od obowiązku złożenia dokumentów:
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia odpowiednich oświadczeń lub dokumentów, jeżeli:
9.11.1. Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2017 r., poz. 570), ze wskazaniem adresu
internetowego, wydającego urzędu lub organu, z dokładnymi danymi referencyjnymi dokumentacji – w pkt 4
formularza „Oferta”,
9.11.2. Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy (ze
wskazaniem nazwy i numeru postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – w pkt 4 formularza
„Oferta”).
10. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ W POSTĘPOWANIU ORAZ OSOBY UPRAWNIONE DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
10.1.Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1481
z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz.
1219). Dokonany przez Wykonawcę wybór sposobu złożenia informacji/oświadczeń/dokumentów powinien
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uwzględniać obowiązek zachowania przez Wykonawcę wymagań w zakresie pisemnej formy oferty oraz
obowiązku zachowania charakteru/postaci składanych dokumentów i oświadczeń określonych w pkt 9 SIWZ.
10.2.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający może
udzielić odpowiedzi na pytania Wykonawcy lub pozostawić je bez rozpatrzenia. Pytania wraz z udzielonymi
odpowiedziami Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której zamieszczono ogłoszenie
o zamówieniu – specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
10.3.Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje, itp. (dalej zbiorczo,
„Korespondencja”) w tym pytania do SIWZ i odpowiedzi, uznaje się za złożone w chwili, w której wpłynęły
do siedziby adresata elektronicznie lub zostały doręczone w inny sposób do siedziby Zamawiającego lub
Wykonawcy. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem
sprawy określonym w SIWZ.
10.4.Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
Krystyna Jankowska
tel. + 48 22 676 50 72 wew. 215
e- mail: k.jankowska@bos.waw.pl
10.5. Wszelką korespondencję dotyczącą prowadzonego postępowania należy kierować na adres
Zamawiającego:
Białołęcki Ośrodek Sportu ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa
e-mail: k.jankowska@bos.waw.pl
Oznaczenie sprawy: BOS-KS/PS/1/2018 (Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy
posługiwać się tym znakiem).
11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Okres związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert, określonego
w pkt. 14 SIWZ.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.
13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
13.1. Wykonawca przedstawia ofertę o treści odpowiadającej treści SIWZ. Propozycje rozwiązań m.in.
alternatywnych lub wariantowych nie będą brane pod uwagę, a oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89
ust. 1 pkt 2 ustawy.
13.2. Oferta musi zawierać co najmniej:
a)
b)
c)
d)

wypełniony formularz „Oferta” który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ;
oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 9.1 i 9.3 SIWZ;
dokument pełnomocnictwa (jeśli dotyczy);
zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostepnienia zasobów, o których mowa w pkt 9.1.3 SIWZ
(jeżeli dotyczy)

13.3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Pzp.
13.4. Brak informacji, o której mowa w pkt 9.1.4. SIWZ, będzie uznany za stwierdzenie samodzielnego
wykonania zamówienia przez Wykonawcę, który złożył ofertę.
13.5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz
uczestnictwem w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne.
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13.6. Ofertę stanowi wypełniony formularz „Oferta”, który stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ,
z załączonymi dokumentami i oświadczeniami, wymaganymi niniejszą SIWZ.
13.7. Oferta wraz z załącznikami musi być sformułowana w języku polskim, w sposób czytelny, logiczny,
pisemnie przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.
13.8. Zamawiający zaleca sporządzenie oferty na komputerze lub wypełnienie druków czytelnym pismem
ręcznym.
13.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca musi złożyć wraz z tłumaczeniem na język
polski. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie się opierał na tekście przetłumaczonym na język polski.
13.10. W przypadku uzyskania dokumentów, o których mowa w pkt. 9.11.1 SIWZ w języku obcym,
Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez
Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
13.11. Wykonawca może przepisać druki Zamawiającego, jednakże treść zawarta we wzorach Zamawiającego
nie może ulec zmianie.
13.12. Zalecane jest, aby oferta była złożona na kolejno ponumerowanych stronach. Numeracja stron powinna
rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty.
13.13. Oferta po jej otwarciu, w terminie wyznaczonym na termin otwarcia ofert, jest jawna.
13.14. Zamawiający wymaga aby oferta, wraz ze wszystkimi załącznikami, była podpisana przez osobę
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
13.15. Zamawiający zaleca złożenie oferty w taki sposób, aby nie uległa zdekompletowaniu.
13.16. Oferty składane są w jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu.
13.17. Koperta powinna być zaadresowana na adres:
Białołęcki Ośrodek Sportu
ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa
oraz opisana następująco:
„Ochrona fizyczna obiektów Białołęckiego Ośrodka Sportu w Warszawie”
(Sygn. Postępowania: BOS-KS/PS/1/2018)

Nie otwierać przed godziną 11:15 dnia 13 czerwca 2018 r.
13.18. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem ponosi Wykonawca.
13.19. W przypadku przekazania oferty do Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego,
osobiście lub posłańca, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za datę i godzinę jej wpływu do sekretariatu
BOS.
13.20. Wykonawca składa tylko jedną ofertę, w której może być zaoferowana tylko jedna cena. Jeżeli
Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę samodzielnie lub wspólnie z innymi Wykonawcami, wszystkie
złożone przez niego oferty zostaną odrzucone.
13.21. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie, podpisane przez osoby uprawnione, o wprowadzeniu zmian
do oferty lub wycofaniu oferty, przed upływem ostatecznego terminu wyznaczonego do składania ofert.
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13.22. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2018, poz. 419), co do których
Wykonawca:
13.22.1. zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione, muszą być
oznaczone klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAĆ - INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ
PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ
KONKURENCJI” wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa - Wykonawca
zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą uzasadnienie zwierające w szczególności: określenie charakteru jaki
mają zastrzeżone informacje, wskazanie działań jakie zostały podjęte przez Wykonawcę w celu zachowania
poufności informacji zawartych w dokumentach oraz wskazanie czy informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa zostały wcześniej ujawnione do wiadomości publicznej.
13.22.2. Stosownie do powyższego, jeśli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków wynikających
z ustawy, Zamawiający będzie miał podstawę do uznania, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest
bezskuteczne i w związku z tym potraktuje daną informację, jako niepodlegającą ochronie i niestanowiącą
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
13.22.3. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca nie może
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
13.22.4. Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz.
419) powinny zostać umieszczone w odrębnej, zaklejonej kopercie (lub zabezpieczone w inny sposób),
opisanej „tajemnica przedsiębiorstwa”, dołączonej do oryginału oferty. W treści oferty powinna zostać
umieszczona informacja, że dany dokument jest zastrzeżony. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
14.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT I OTWARCIA OFERT

14.1. Oferty należy składać na adres:
Białołęcki Ośrodek Sportu ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa
Sekretariat, pierwsze piętro budynku, pok. nr 41, czynny w godzinach 8:00 - 16:00
14.2. Termin składania ofert upływa 13 czerwca 2018 r. o godz. 11:00
14.3. Oferty dostarczone do Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub posłańca
będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod warunkiem ich dostarczenia do terminu
określonego w pkt 14.2 SIWZ. Decyduje data i godzina wpływu do Sekretariatu BOS.
14.4. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po wyznaczonym terminie na składanie
ofert.
14.5. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 13 czerwca 2018 r. o godz. 11:15, w siedzibie Zamawiającego
w Sekretariacie, pok. nr 41.
14.6. Otwarcie ofert jest jawne.
14.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie https://bip.bos.waw.pl w zakładce
zamówienia publiczne, informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) cen zawartych w ofertach.
15. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
15.1. Wykonawca określi ryczałtową cenę jednej roboczogodziny za usługę ochrony z rozbiciem na
poszczególne lata, podając również łączną wartość brutto za wykonanie przedmiotowej usługi, zgodnie
z Formularzem „Oferta” – załącznik nr 2 do SIWZ.
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15.2. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone
w niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
15.3. Wszystkie ceny będą określone w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a wszystkie
płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
15.4. Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta, 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.
15.5. Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień jeżeli cena oferty lub jej istotne części składowe wydają
się rażąco niską w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub
wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie
dowodów, dotyczących wyliczenia ceny.
15.6. Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień w przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co
najmniej 30% od:
a. wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed
wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp, lub średniej arytmetycznej cen
wszystkich złożonych ofert, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie
wymagają wyjaśnienia;
b. wartości przedmiotu zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług,
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania,
w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie
wyjaśnień, o których mowa w pkt 15.5.
UWAGA: Zamawiający informuje, że będzie badał ceny złożonych w postępowaniu ofert, zgodnie
z obowiązującymi przepisami, a więc przez pryzmat znowelizowanego przepisu art. 90 ust. 1 ustawy - Prawo
zamówień publicznych weryfikując, czy Wykonawca uwzględnił w kosztach pracy na rok 2018 minimalną
stawkę zgodnie z art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(Dz. U. z 2017 r., poz. 847).
16. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY
OFERT
16.1. Ocenie zostaną poddane oferty nie podlegające odrzuceniu. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty
Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Nazwa kryterium

Waga podana w punktach

Cena

100

16.2. Liczba punktów przyznana poszczególnym ofertom zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku albo z dokładnością wystarczającą do wykazania zróżnicowania ofert niepodlegających
odrzuceniu.
16.3.. Sposób obliczenia wartości punktowej w kryterium „Cena” (C):
najniższa cena ofertowa brutto
C = --------------------------------------- x 100
cena oferty badanej
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Wykonawca w kryterium „Cena” może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów wg. Ww. kryterium.
W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert zdobędzie taką samą punktację, Zamawiający poprosi tych
Wykonawców o złożenie dodatkowych ofert.
W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców
wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert. W przypadku wątpliwości, czy oferta zawiera rażąco niską cenę,
zamawiający skorzysta z możliwości jej sprawdzenia zgodnie z art. 90 Ustawy Pzp.
17. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
17.1. W przypadku, gdy jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta złożona przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy Wykonawcy ci mogą zostać
zobowiązani do przedłożenia Zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę.
17.2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,
o miejscu i terminie zawarcia umowy.
17.3. W celu zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany będzie, przed podpisaniem umowy dopełnić
następujących formalności:
a) pełnomocnictwo do jej podpisania, jeżeli nie wynika ono z załączonych dokumentów,
b) wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości i formie określonych w pkt 18
SIWZ,
c) przedstawić Zamawiającemu dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
na sumę gwarancyjną określoną w § 3 we wzorze umowy– załącznik nr 3 do SIWZ,
d) złożyć uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r., poz. 1332) dla osoby wskazanej
w ofercie do objęcia kierownictwa nad robotami, O miejscu i terminie zawarcia umowy
18. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
18.1 Wysokość wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 5% ceny ofertowej brutto.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do wniesienia całości
zabezpieczenia przed zawarciem umowy.
18.2 Dopuszcza się wnoszenie zabezpieczenia w jednej z kilku następujących formach:
a) w pieniądzu – przelewem na rachunek Zamawiającego.
Numer rachunku Zamawiającego:
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Nr rachunku 44 1030 1508 0000 0005 5014 9036
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) 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 2018 r. poz. 110,
z późn.zm.).
19. WARUNKI UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA
19.1. Ogólne i szczegółowe warunki umowy, które uwzględnione będą w przyszłej umowie
z wybranym w wyniku niniejszego postępowania Wykonawcą zamieszczone są we wzorze umowy –
załącznik nr 3 do SIWZ.
19.2. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące postanowień umowy, będą rozpatrywane jak dla całej SIWZ.
19.3. Konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia, wynikła w trakcie
realizacji zamówienia, wymaga zgody Zamawiającego.
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19.4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

nie

zwalnia

Wykonawcy

19.5. W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy (dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wskazania
spełnienia warunków udziału w postępowaniu), Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
19.6. Przewidywane zmiany umowy i warunki ich wprowadzenia zostały określone we wzorze umowy załącznik nr 3 do SIWZ
20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
20.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia, będącego przedmiotem niniejszego
postępowania bez podania przyczyny oraz unieważnienia postępowania zgodnie z art. 93 ustawy Pzp.
20.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany/modyfikacji/wyjaśnienia treści niniejszej
SIWZ.
Dokonane
wyjaśnienia/zmiany/modyfikacje
Zamawiający
zamieści
na
stronie:
https://bip.bos.waw.pl/zamowienia-i-zapytania/zamowienia-publiczne
Wykonawcy
zobowiązani
są
powyższymi zmianami/modyfikacjami/wyjaśnieniami treści SIWZ.
20.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania punktowej oceny ofert, a następnie zbadania czy
oferta, która została oceniona jako najkorzystniejsza (tj. uzyskała największą ilość punktów w kryterium oceny
ofert, „cena”) nie podlega odrzuceniu oraz oceni, czy Wykonawca którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Pozostałych ofert
Zamawiający może nie badać.
20.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców, którzy w określonym terminie nie
złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, albo którzy złożyli wymagane przez
Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, do ich złożenia w wyznaczonym terminie.
20.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania/wielokrotnego wzywania Wykonawców do złożenia
wyjaśnień oraz uzupełnień, co do treści oferty, złożonych dokumentów, oświadczeń oraz w wyznaczonym
przez siebie terminie wyjaśnień dotyczących przedstawionych przez Wykonawców dokumentów oraz
oświadczeń.
20.6. Niezłożenie informacji o których mowa w pkt 20.4. – 20.5. SIWZ na wezwanie Zamawiającego,
spowoduje, iż oferta Wykonawcy nie będzie podlegała ocenie.
20.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kierowania wezwania o którym mowa w pkt 20.4. – 20.5. tylko
do Wykonawcy którego ofertę ocenił jako najkorzystniejszą lub do wybranych Wykonawców.
20.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych,
pisarskich oraz innych omyłek.
20.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty Wykonawcy w sytuacji gdy oferta:
a) jest niezgodna z ustawą;
b) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji;
d) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
lub niezaproszonego do składania ofert;
f) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
g) 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 ustawy Pzp;
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h) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu
związania ofertą;
i) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego
bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;
j) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
20.10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1223 i ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.
20.11. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i udziałem w postępowaniu ponosi Wykonawca.
20.12. Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część.
20.13. Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia Zamawiający, zgodnie z art. 138o ust. 4 ustawy Pzp, zamieści
na stronie https://bip.bos.waw.pl/zamowienia-i-zapytania/zamowienia-publiczne, informację o udzieleniu
zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia
publicznego. W razie nieudzielenia zamówienia Zamawiający niezwłocznie zamieści na ww. stronie
internetowej, informację o nieudzieleniu zamówienia.
20.14. Zamawiający z przeprowadzonego postępowania sporządzi protokół. Uczestnicy postępowania mają
prawo wglądu do ofert po ich otwarciu, a do protokołu po wyborze oferty najkorzystniejszej lub nieudzieleniu
zamówienia z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zastrzeżonych przez uczestników postępowania. Udostępnienie
dokumentów zainteresowanym odbywać się będzie po złożeniu pisemnego wniosku oraz po wyznaczeniu
terminu oraz miejsca i zakresu udostępnianych dokumentów.
23. ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik nr 1 do SIWZ – Zakres obowiązków pracownika ochrony;
Załącznik nr 1A do SIWZ – Regulamin korzystania z obiektów;
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz „Oferta”;
Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy;
Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku
podstaw do wykluczenia z postępowania;
Załącznik nr 5 do SIWZ –Wykaz usług
Załącznik nr 6 do SIWZ – Harmonogram służb
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Załącznik nr 2 do SIWZ
Dane Wykonawcy / Wykonawców
występujących wspólnie
Adres Wykonawcy: kod, miejscowość
ulica, nr lokalu
Nr telefonu/faksu:
E-mail:
REGON:
NIP:
Białołęcki Ośrodek Sportu
ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa
OFERTA
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym sygn. BOS-KS/PS/1/2018 na:

„Ochrona fizyczna obiektów Białołęckiego Ośrodka Sportu w Warszawie”
My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz:
…………………………………………………………………………………………………………
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) (w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia należy podać nazwy(firmy) i adresy wszystkich tych Wykonawców)

1. Oferujemy realizację przedmiotowego zamówienia, w zakresie określonym w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia za cenę: (Cena brutto została policzona przy zastosowaniu 23% stawki VAT - służy do obliczenia ceny dla
porównania ofert złożonych w postępowaniu:)

1.1.

W 2018 roku:
Kwota podatku
Lp.

Oferowana cena ryczałtowa jednej
roboczogodziny

a

b
Oferowana ryczałtowa cena jednej
roboczogodziny za usługę ochrony
1
zawierająca wszystkie upusty i koszty
dodatkowe (zł)
Całkowita cena za 2018:

1.2.

...................................................................
W 2019 roku:

x

Cena netto

VAT

c

d

6656 r-g

=

Cena brutto*
e

............................... zł brutto

Kwota podatku
Lp.

Oferowana cena ryczałtowa jednej
roboczogodziny

a

b
Oferowana ryczałtowa cena jednej
roboczogodziny za usługę ochrony
1
zawierająca wszystkie upusty i koszty
dodatkowe (zł)
Całkowita cena za 2019:
...................................................................
1.3.
W 2020 roku:

x

Cena netto

VAT

c

d

25694 r-g

=

Cena brutto*
e

............................... zł brutto
Kwota podatku

Lp.

Oferowana cena ryczałtowa jednej
roboczogodziny

a

b
Oferowana ryczałtowa cena jednej
roboczogodziny za usługę ochrony
1
zawierająca wszystkie upusty i koszty
dodatkowe (zł)
Całkowita cena za 2019:
...................................................................

x

Cena netto

VAT

c

d

19092 r-g
15

=

Cena brutto*
e

............................... zł brutto

BOS-KS/PS/1/2018
Załącznik nr 2 do SIWZ
1.4.
Łączna WARTOŚĆ OFERTY BRUTTO za okres od 28 września 2018 r. od godziny 12:00 do dnia 28
września 2020 r. do godziny 12:00: 51 442h

łączna wartość oferty brutto .....................................................................zł
słownie..................................................................................................................................................................
2. Oświadczamy, że zobowiązujemy się świadczyć usługi objęte przedmiotem zamówienia, przez okres 24
miesięcy, od od 28 września 2018 r. od godziny 12:00 do dnia 28 września 2020 r. do godziny 12:00
3. Oświadczamy,
że
jesteśmy/nie
jesteśmy**
mikroprzedsiębiorstwem/małym/średnim
przedsiębiorstwem.
4. Zamówienie
wykonamy
samodzielnie**/Część
zamówienia
zamierzamy
powierzyć
podwykonawcom (w tym przypadku należy wypełnić poniższą tabelę)**
**niepotrzebne skreślić

Firma, adres podwykonawcy

Zakres przewidywany do powierzenia podwykonawcy

5. Oświadczamy ponadto, że:
1)
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia - SIWZ, a w szczególności
z postanowieniami umowy (oraz ze zmianami oraz wyjaśnieniami treści ogłoszenia - SIWZ)
i wykonamy zamówienie na warunkach i zasadach w nich określonych przez Zamawiającego,
oświadczamy iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymogi określone w SIWZ.
2)
Otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i uważamy się za związanych
niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, w przypadku uznania naszej oferty za
najkorzystniejszą zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych
w SIWZ w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Informujemy o dostępności wymaganych w SIWZ oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp:
Nazwa oświadczenia lub
dokumentu

Adres internetowy na której dokument lub oświadczenie
dostępne jest w formie elektronicznej, wydający urząd lub
organ/numer i nazwa postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego

7. Świadom (-i) odpowiedzialności karnej oświadczam (-y), że załączone do oferty dokumenty opisują
stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia niniejszej oferty (art. 297 k.k.).
8. Wszelką korespondencję w dotyczącą niniejszego zamówienia należy kierować na:
Imię i nazwisko
Instytucja
Adres
Nr telefonu
Adres e-mail
7. Na ............. kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. Załącznikami do
niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną cześć są:
1) ……………………………
2) ……………………………
Lp.

1

Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy lub
posiadającej(ych) pełnomocnictwo

Podpis(y) osoby(osób)
uprawnionej(ych)

Jeżeli dotyczy
16

Miejscowość i
data

BOS-KS/PS/1/2018
Załącznik nr 4 do SIWZ
I. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy/ wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)
niniejszym oświadczamy, że ubiegając się o zamówienie publiczne pn. „Ochrona fizyczna obiektów
Białołęckiego Ośrodka Sportu w Warszawie”, spełniamy warunki o których mowa
w pkt 7 SIWZ.

Lp.

Nazwisko i imię osoby (osób)
uprawnionej (ych) do
reprezentowania Wykonawcy lub posiadającej
(ych)
pełnomocnictwo

Podpis (y) osoby (osób)
uprawnionej (ych)

Miejscowość
i data

II. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTÓW*:
Oświadczamy, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w pkt 7 SIWZ, polegamy na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
…………………………………….………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
w zakresie następującym:
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

Lp.

Nazwisko i imię osoby (osób)
uprawnionej(ych) do
reprezentowania Wykonawcy lub posiadającej
(ych)
pełnomocnictwo

Podpis(y) osoby(osób)
uprawnionej(ych)

Miejscowość
i data

*wypełnić i załączyć do oferty (w przypadku nie polegania na zasobach innych podmiotów – zaleca się
wpisać – nie dotyczy)
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Załącznik nr 4 do SIWZ
III. OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
My niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)
niniejszym oświadczamy, że ubiegając się o zamówienie publiczne pn. „Ochrona fizyczna obiektów
Białołęckiego Ośrodka Sportu w Warszawie”
1)* nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.
24 ust. 1 pkt. 12-22 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z
późn. zm.).
Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy lub
Lp.
posiadającej/ych pełnomocnictwo

Podpis(y) osoby(osób)
uprawnionej(ych)

Miejscowość i
data

2)* zachodzą w stosunku do nas podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………….
ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1
pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczamy, że w związku z ww.
okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjęliśmy następujące środki naprawcze:
……………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………...…………………..…………
Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej/ych
Podpis(y) osoby(osób)
Miejscowość i
do reprezentowania Wykonawcy lub
uprawnionej(ych)
data
Lp.
posiadającej/ych pełnomocnictwo

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa
każdy z wykonawców oddzielnie.
IV. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA*:
Oświadczamy, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.: ……………………………………………………….……………………… (podać
pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej/ych
Podpis(y) osoby(osób)
Miejscowość i
do reprezentowania Wykonawcy lub
uprawnionej(ych)
data
Lp.
posiadającej/ych pełnomocnictwo

*wypełnić i dołączyć do oferty jeśli dotyczy
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BOS-KS/PS/1/2018
Załącznik nr 5 do SIWZ
WYKAZ USŁUG
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn „Ochrona fizyczna obiektów
Białołęckiego Ośrodka Sportu w Warszawie”, oświadczam/my, że w ciągu ostatnich trzech (3) lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
wykonał co najmniej 1 usługę , odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot
zamówienia.

L.p.

Nazwa i adres podmiotu

Przedmiot umowy

Wartość

Data wykonania

W załączeniu dokumenty potwierdzające, że wyżej wyszczególnione roboty budowlane zostały wykonane
należycie.
Lp.

Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do
reprezentowania Wykonawcy lub posiadającej (ych)
pełnomocnictwo

Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych)
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Miejscowość i data

