
 

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne 

  

 

I. Zamawiający:  

 Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich  

 nazwa komórki organizacyjnej: Wydział Logistyki i Administracji 

 Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa , e-mail: zamowienia.publiczne@brpo.gov.pl 

 Adres strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej na której dostępne jest ogłoszenie: 

http//bip.brpo.gov.pl 

 

Prowadząc postępowanie o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej 

wyrażonej w złotych równowartość kwoty 750 000 euro (bez podatków od towarów i usług) 

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawy”, zapraszamy do złożeni oferty na: 

 

KOMPLEKSOWĄ USŁUGĘ OCHRONY OSÓB I MIENIA WYBRANYCH 

OBIEKTÓW BIURA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 

 

II. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa ochrony osób i mienia wybranych  obiektów 

Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. 

KOD CPV: 79710000-4 Usługi ochroniarskie. 

Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 1A, 1B, 1C. 

 

III. Termin realizacji zamówienia: w terminie od 7/08/2020 r. do 31/10/2022 r. 

 

IV. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy w przedmiotowym 

postępowaniu. 

W celu potwierdzenia uprawnienia do reprezentacji, Wykonawca musi dostarczyć 

Zamawiającemu najpóźniej przed podpisaniem umowy/realizacją zamówienia*aktualny odpis z 

właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (w formie 

skanu), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu: 



 

 

 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

oraz spełniają poniższe warunki: 

1) w zakresie dotyczącym posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia 

określonej działalności zawodowej, o ile obowiązek ich posiadania wynika z 

odrębnych przepisów  

Zamawiający uzna za spełniony warunek jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem 

aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony 

osób i mienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i 

mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 838 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o 

ochronie osób i mienia”, 

2) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej  

Zamawiający uzna za spełniony warunek jeżeli Wykonawca wykaże się iż w okresie 

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

działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał/wykonuje co najmniej cztery 

główne usługi, rozumiane jako cztery zamówienia/cztery umowy odpowiadające swoim 

rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia.  

Poprzez usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia 

Zamawiający rozumie zrealizowaną usługę ochrony osób i mienia w budynkach 

użyteczności publicznej, o wartości brutto (dotyczy wartości brutto każdej usługi) nie 

mniejszej niż 400.000,00 PLN (z tym, że jeśli Wykonawca będzie powoływać się na 

usługę wykonywaną to wartość zrealizowanej części usługi na dzień składania ofert nie 

może być mniejsza niż 400.000,00 PLN do dnia składania ofert).  

 

Przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na 

potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, 

oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub 

socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub 

telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, 

drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek 

przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej 

uznaje się także budynek biurowy lub socjalny (zgodnie z definicją, zawartą w § 3 pkt 6 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Warunki techniczne, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., 

poz.1065), 



 

 

 

3) W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej.  

Wykonawca wykaże, że posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną określoną na nie mniej niż 2.000.000,00 złotych. 

 

W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, ocena wymagań określonych w ppkt 1) – 3) będzie dokonana łącznie w stosunku 

do Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia z zastrzeżeniem, że 

działalność wymagająca koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług 

ochrony osób i mienia będzie wykazana przez ten podmiot, który legitymuje się odpowiednimi 

uprawnieniami. 

 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na zasadzie spełnia/nie 

spełnia na podstawie poniższych oświadczeń i dokumentów. 

 

W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych powyżej, Wykonawcy 

są zobowiązani przedstawić wraz z ofertą następujące dokumenty: 

a) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony 

osób i mienia na terenie całego kraju, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie osób i 

mienia;  

b) wykazu usług wykonanych, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 

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

wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem 

dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, 

przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 

przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;  



 

 

 

c) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, 

związanej z przedmiotem zamówienia; 

d) zobowiązania podmiotów, na których zdolnościach technicznych lub zawodowych, 

sytuacji finansowej lub ekonomicznej wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;  

e) pełnomocnictwa udzielonego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

W postępowaniu nie mogą brać udziału pracownicy Zamawiającego a także członkowie ich 

najbliższych rodzin w rozumieniu art. 17 Ustawy.  

VI. Wykluczenie Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne. 

 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, lub nie 

wykazał braku podstaw wykluczenia; 

2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

a)  o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 

250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1950 z późn. zm.).) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 

2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 z późn. zm.)),  

b)  o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. – Kodeks karny,  

c)  skarbowe,  

d)  o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);  

3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w pkt 2); 

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, 



 

 

 

opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 

wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 

wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i 

niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te 

informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 

zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia 

lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o 

dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu 

takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 

wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w 

postępowaniu; 

9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania 

się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 

odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary t.j. Dz. 

U. z 2020 r. poz. 358).; 

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania 

się o zamówienia publiczne; 

12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

369 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

Zamawiający wskazuje, iż działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy wyklucza z postępowania 

Wykonawcę: 



 

 

 

1)  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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 814) 

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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 498 z późn. zm. ); 

2)  który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 

zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy, uprawnione 

do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-

4 ustawy z: 

a) zamawiającym, 

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 

c) członkami komisji przetargowej, 

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy 

- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny 

sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

4)  który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w 

istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 

koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy , co 

doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

5)  będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko 

prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie 

wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 

złotych; 

6)  jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej 

lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o 

którym mowa w pkt 5; 

7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 

wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgiydqnbrga3diltqmfyc4mzrg4zdsmbrge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgiydqnbrga3diltqmfyc4mzrg4zdsmbrge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mztge3dmojuhe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mztge3dmojuhe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mzvguytoobxha
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mztge3dmnzzg4


 

 

 

zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 

3000 złotych; 

8)  który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za 

pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w 

ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 

zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

 

Wykluczenie wykonawcy następuje: 

1)  w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 ustawy, gdy osoba, 

o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 

pkt 13 lit. a-c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku 

potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku 

został określony inny okres wykluczenia; 

2)  w przypadkach, o których mowa: 

a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, 

została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. d, 

b) w art. 24 ust. 1 pkt 15, 

c) w art. 24 ust. 5 pkt 5-7 

- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku 

potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku 

został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca 

zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna; 

3) w przypadkach, o których mowa w art. 24  ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i 4, jeżeli nie 

upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

4) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki 

został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5)  w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres 

obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 

 

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy oraz 

16-20 lub ust. 5 ustawy, 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. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego 

podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o 

udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego 

zakazu. 

 

VII.Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty. 

a) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, 

b) Oferta musi być złożona w postaci pisemnej na adres: Biuro Rzecznika Praw  

Obywatelskich , al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa, 

c) Do oferty należy załączyć wypełniony załącznik nr. 3 tj. Formularz oferty, 

d)  Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny,  

e)  Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na 

język polski poświadczonym przez Wykonawcę,  

f) Oferta wraz z załącznikami i dokumentami sporządzanymi przez Wykonawcę powinna 

być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku, 

gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z 

dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga się aby Wykonawca dołączył 

do oferty skan oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii pełnomocnictwa. Uwaga: 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana musi złożyć pełnomocnictwo w oryginale 

lub kopii poświadczonej notarialnie. 

VIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie wykonawcy muszą złożyć razem z ofertą. 

a) Wraz z formularzem oferty (załącznik nr 3) wykonawca winien złożyć oświadczenie o 

spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 6) i braku podstaw do 

wykluczenia (załącznik nr 5). 

b) W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie, każdy z wykonawców, musi załączyć do oferty oświadczenie 

potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o 

których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

c) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z 

udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu 

dotyczącym przesłanek wykluczenia (załącznik nr 5). 



 

 

 

d) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim 

powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje 

o tych podmiotach w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

stanowiącym załącznik nr 6. 

IX.  Wadium  

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie:  

50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).  

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form: 

a) pieniądzu; 

b) 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. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy 

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

(Dz. U. z 2016, poz. 359 z późn. zm.). 

3. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na 

rachunek bankowy Banku Narodowy Bank Polski nr: 

07 1010 1010 0025 6713 9120 0000. 

4. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku 

Zamawiającego. 

5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu należy przedłożyć oryginał lub kopię 

(poświadczoną za zgodność z oryginałem) polecenia przelewu bankowego lub dowód 

wpłaty. W przypadku wnoszenia wadium w innych formach: oryginał dokumentu 

wadialnego (poręczenia lub gwarancji) należy załączyć do oferty. 

UWAGA! Zamawiający prosi Wykonawców o nie zszywanie z pozostałą częścią oferty 

oryginału dokumentu wadialnego, z uwagi na to, iż dokument ten zostanie po otwarciu 

ofert zdeponowany w kasie Zamawiającego. Kopia dokumentu wadialnego (poręczenia lub 

gwarancji), potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę winna stanowić 

część oferty (winna być trwale zszyta z zasadniczą treścią oferty). 

6. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 

7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 11 lit. c) Ogłoszenia. 



 

 

 

8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę 

przed upływem terminu składania ofert.  

10. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 

zwrócono wadium na podstawie pkt 9 Ogłoszenia, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia 

odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie 

wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.  

11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 

a) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 

b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana; 

c) Wykonawca nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy 

Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 

ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych , pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której 

mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, co spowodowało brak 

możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.  

12. Dokument wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej 

powinien zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, 

bezwarunkowy, na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres 

związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.  

 

X.  Sposób obliczenia ceny oferty. 

Podstawą do określenia ceny jest pełen zakres zamówienia określony w Załączniku nr 1. Cena 

oferty winna obejmować wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia w tym podatek 

PTU. Ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza; 

 

 

XI. Termin złożenia oferty. 

Ofertę należy złożyć w terminie do 19.06.2020 r. do godz. 10:00. 

 



 

 

 

Otwarcie ofert jest jawne i przeprowadzane będzie poprzez transmisję online w związku z 

sytuacją epidemiologiczną w kraju o godzinie 10:15 w dniu 19.06.2020 r. 

UWAGA: Transmisja online z sesji otwarcia ofert dostępna będzie pod linkiem:  

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NjcxOTcwMmItMjVjZi00Zjg0LWE4YTMtNGRiNzRhMDMwMW

Zl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229396f98b-2457-4cf2-87be-

d6a73fd31355%22%2c%22Oid%22%3a%22df0b8651-1885-4815-96b2-

0e8cbe87a3da%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d 

 

Do obejrzenia sesji potrzeba użyć dowolnej przeglądarki internetowej (za wyjątkiem 

Internet Explorera). 

 

XII.Opis kryteriów oceny oferty. 

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie 

następujące kryteria: 

Cena ofertowa brutto - 100% 

 

1. Przy ocenie ofert w kryterium „Cena” zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny: 

Kryterium Wzór 

CENA (C) 

Cena (koszt) 

Liczba punktów = (Cmin/Cof ) * 100 

gdzie: 

 - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert 

 - Cof -  cena podana w ofercie badanej 

 

2. Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 

 

XIII.Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania. 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej wszystkich Wykonawców drogą elektroniczną na adres mailowy podany w 

ofercie. O zakończeniu postępowania bez wyboru oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie 

wszystkich Wykonawców drogą elektroniczną na adres mailowy podany w ofercie. 

Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieści na stronie podmiotowej 

Biuletynu Informacji Publicznej 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 stronie podmiotowej 

Biuletynu Informacji Publicznej informację o nieudzieleniu zamówienia. 

 

XIV.Opis sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 

Zamawiający będzie stosował procedury uzupełnienia i wyjaśnienia treści złożonych ofert oraz 

dokumentów w zgodzie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w tym zakresie.  

  

XV.Osobą/mi uprawnioną/ymi do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami jest/są: 

Mateusz Saczywko, Marek Tenerowicz –  email: zamowienia.publiczne@brpo.gov.pl; 

 

XVI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w wysokości 10 % całkowitej ceny oferty brutto. Zabezpieczenie musi być wniesione 

w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, 

ale przed jej podpisaniem. 

1. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) 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. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy 

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

2. Zabezpieczenie może być wniesione również za uprzednią pisemną zgodą 

Zamawiającego: 

a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej; 

b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb 

Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; 

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o 

zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej należy dokonać       

przelewu na rachunek bankowy Banku: Narodowy Bank Polski nr:  

07 1010 1010 0025 6713 9120 0000. 

 4.  W przypadku zabezpieczenia wnoszonego w pieniądzu należy przedłożyć oryginał lub 

mailto:zamowienia.publiczne@brpo.gov.pl


 

 

 

kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem) polecenia przelewu bankowego lub 

dowód wpłaty. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innych formach: oryginał 

dokumentu zabezpieczenia, który stanowić będzie załącznik do umowy. 

  5. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia zakończenia 

realizacji Umowy i uznania przez Zamawiającego Umowy za należycie wykonaną. 

  6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

  7. Zamawiający wskazuje, że przed podpisaniem umowy, Wykonawca zobowiązany będzie 

do przekazania Zamawiającemu kopii opłaconego ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej, ważnego od dnia zawarcia umowy do dnia dokonania ostatecznego odbioru, na 

kwotę nie mniejszą niż wartość zawartej umowy. 

 

XVII. Tajemnica przedsiębiorstwa: 

Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, Wykonawca ma 

obowiązek: 

informacje te umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania, opisanej: “Informacje 

będące tajemnicą przedsiębiorstwa”. Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu oferty; 

wykazać nie później, niż w terminie składania ofert, że informacje te stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

 

Zgodnie zaś z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca nie może zastrzec 

informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, to jest: nazwy 

(firmy) oraz adresów Wykonawców, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania 

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.  

Stosownie do powyższego, jeżeli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków wynikających z 

Ustawy, Zamawiający będzie miał podstawę do uznania, ze zastrzeżenie tajemnicy 

przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym potraktuje daną informację, jako 

niepodlegająca ochronie i niestanowiąca tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy z 

dnia 16 kwietnia 1993 r.  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

 

Informacje dodatkowe: 

W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy możliwości finansowe 

Zamawiającego, postępowanie zostanie unieważnione.  

 



 

 

 

Załączniki: 

1. Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1A, 1B, 1C, 1D), 

2. IPU, 

3. Formularz Oferty, 

4. Wzór wykazu wykonanych głównych usług, 

5. Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, 

6. Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postepowaniu. 

  

* niepotrzebne skreślić 

**jeżeli dotyczy 

 


