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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:115266-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi ochroniarskie
2016/S 066-115266

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
al. Solidarności 77
Osoba do kontaktów: Andrzej Umiński, Adriana Urbanik, Marek Tenerowicz
00-090 Warszawa
POLSKA
Tel.:  +48 225517846
E-mail: zam.publiczne@brpo.gov.pl 
Faks:  +48 225517826
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://bip.brpo.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: ochrona prawa

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Kompleksowa usługa ochrony osób i mienia wybranych obiektów Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 23: Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów
opancerzonych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Warszawa.

mailto:zam.publiczne@brpo.gov.pl
http://bip.brpo.gov.pl
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Kod NUTS PL

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa ochrona wybranych obiektów Biura Rzecznika Praw Obywatelskich
wraz z przyległymi terenami oraz znajdujących się w nich osobami i mieniem:
Obiekt nr 1 – Warszawa, ul. Długa 23/25
Obiekt nr 2 – Warszawa, al. Solidarności 77
Obiekt nr 3 – Gdańsk, ul. Chmielna 54/57
Obiekt nr 4 – Wrocław, ul. Wierzbowa 5.
W ramach usługi Wykonawca zapewnia patrol interwencyjny co najmniej dwuosobowy.
Wykonawca współpracuje z pracownikami Straży BRPO w oparciu o wytyczne BRPO.
Klauzula społeczna: na podstawie art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy PZP, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca
zatrudnił co najmniej 15 kwalifikowanych pracowników ochrony świadczących usługę w zakresie bezpośredniej
ochrony fizycznej w obiektach Zamawiającego na terenie Warszawy, Gdańska i Wrocławia na podstawie
umowy o pracę zgodnie z Kodeksem Pracy, w tym 14 w pełnym wymiarze czasu pracy (pełen etat), natomiast
1 we Wrocławiu w niepełnym wymiarze czasu pracy zgodnie z Kodeksem Pracy, przez cały okres realizacji
przedmiotu zamówienia.
Uwaga: Niedopuszczalne jest zatrudnianie pracowników realizujących zadania ochronne na podstawie
umów cywilnoprawnych, co oznacza, że każda roboczogodzina w ramach realizowanego kontraktu, musi być
wypracowana przez pracownika ochrony wyłącznie w ramach stosunku pracy.
Zamawiający wymaga, aby do wykonania przedmiotu umowy był kierowany personel, którego wynagrodzenie
za pracę jest równe lub przekracza równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w
ustawie z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2008).
W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę powyższych
zobowiązań, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Państwową Inspekcję Pracy celem podjęcia
przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego w tej sprawie. Obowiązek znajduje zastosowanie
w szczególności w przypadku, gdy personel Wykonawcy będzie świadczył usługi na podstawie umowy
cywilnoprawnej, zamiast na podstawie umowy o pracę.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79710000, 79711000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Zgodnie z opisem II 1.5 i II 2.2. ogłoszenia o zamówieniu.
Szacunkowa wartość bez VAT: 
Zakres: między 135 000 i 250 000 EUR
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II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Proszę podać opis takich opcji: Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, tj.
zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy poprzez zmniejszenie liczby ochranianych obiektów Zamawiającego.
W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, zmniejszeniu ulegnie liczba pracowników
Wykonawcy o liczbę pracowników przewidzianych do świadczenia usługi ochrony obiektów, co do których
Zamawiający skorzysta z prawa opcji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji
na skutek okoliczności, związanych z zakończeniem umowy najmu lub zaprzestania działalności w obiektach
Zamawiającego.

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 20 000 PLN.
2. 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.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Szczegółowe informacje na temat warunków i uzgodnień płatniczych zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia – załącznik nr 2 – IPU.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4) Inne szczególne warunki

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Numery zgodnie z SIWZ:
7.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu,
określone w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
7.2 Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące posiadania uprawnień
do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania, określone w pkt 7.1 lit. a), Zamawiający oceni jako spełnione, jeżeli Wykonawca wykaże się
posiadaniem aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i
mienia, zgodnie z przepisami ustawy z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z
2014 r., poz. 1099 ze zm.), zwanej dalej ustawą o ochronie osób i mienia.
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7.3 Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące posiadania wiedzy i
doświadczenia, określone w pkt 7.1 lit. b), Zamawiający oceni jako spełnione, jeżeli Wykonawca wykaże się
niezbędną wiedzą i doświadczeniem, tj. w przypadku Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia w
ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, należycie nie
mniej niż dwie główne usługi 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 600 000 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 600 000 PLN do dnia otwarcia 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 12 kwietnia 2002 r. Warunki techniczne,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz.1422).
7.4 Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące dysponowania
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, określone w pkt 7.1
lit. c), Zamawiający oceni jako spełnione, jeżeli Wykonawca wykaże się, że dysponuje lub będzie dysponować
zespołem co najmniej 15 pracowników ochrony (którzy będą wykonywać usługę). Każdy z pracowników
ochrony powinien:
a) być wpisany na „listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej”, prowadzoną zgodnie z ustawą o
ochronie osób i mienia;
b) posiadać aktualną legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, zgodnie z przepisem art. 2 pkt.
6 i art. 9 a ustawy o ochronie osób i mienia.
7.5 Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące sytuacji ekonomicznej
i finansowej, określone w pkt 7.1 lit. d), Zamawiający oceni jako spełnione, jeżeli Wykonawca wykaże, że
znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. Wykonawca
musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na poziomie minimum 300 000 PLN, i posiadać
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę
minimum 2 000 000 PLN.
7.6 W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
ocena wymagań określonych w pkt 7.2 – 7.5 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 tego
członka konsorcjum, który legitymuje się odpowiednimi uprawnieniami.
7.7 Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, na
podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń. Wykonawcy niespełniający warunków zostaną przez
Zamawiającego wykluczeni z postępowania.
8.1 W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 7 SIWZ, Wykonawcy są
zobowiązani przedstawić następujące dokumenty:
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a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, zgodnie
ze wzorem określonym w Załączniku nr 4a do SIWZ (dla Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie
Załącznik nr 4b do SIWZ);
b) 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;
c) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych
usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu (z podaniem rodzaju obiektów), dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie – załącznik nr 5a do SIWZ.
Uwaga: W wykazie sporządzonym na podstawie załącznika nr 5a do SIWZ Wykonawca obowiązany jest ująć
wyłącznie usługi niezbędne do oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego w pkt 7.1
lit. b). Usługi wskazane w tym wykazie nie będą uwzględnione przy dokonywaniu oceny ofert w kryterium
„Doświadczenie Wykonawcy”.
Dowodami, o których mowa w niniejszym punkcie są:
poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług poświadczenie powinno być wydane nie
wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub
oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w
stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa wyżej.
W przypadku, gdy usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane na rzecz Zamawiającego (Biura
Rzecznika Praw Obywatelskich), Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.
W przypadku, gdy wartość wykonanej/wykonywanej usługi jest wyrażona w walucie innej niż PLN, Zamawiający
przeliczy tę wartość na PLN po kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski wg kursu średniego podanego
w dniu, w którym zostało przekazane przez Zamawiającego ogłoszenie o zamówieniu do publikacji w Biuletynie
Zamówień Publicznych;
d) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych
za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania
zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 6 do SIWZ);
e) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
f) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których inny podmiot posiada
rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego
podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, jeżeli Wykonawca
polega na zdolnościach finansowych tego podmiotu na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy.
W przypadku posiadania środków finansowych w walucie innej niż PLN, Zamawiający oceni zdolność finansową
Wykonawcy przeliczając daną walutę na PLN po kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski wg kursu
średniego w dniu składania ofert;
g) 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;
h) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
i) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia zasobów niezbędnych do wykonania zamówienia,
jeżeli Wykonawca dla spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.2 – 7.5 polega na
zasobach podmiotów trzecich: Załącznik nr 11 do SIWZ.
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8.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawcy są zobowiązani przedstawić następujące
dokumenty:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 8a
do SIWZ (dla Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie Załącznik nr 8b do SIWZ – każdy z
Wykonawców składa to oświadczenie oddzielnie);
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
c) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 oraz 10-11
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8.3 Wykonawcy są zobowiązani przedstawić listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że nie należą do grupy kapitałowej – zgodnie ze
wzorem określonym w Załączniku nr 9a do SIWZ (dla Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie
Załącznik nr 9b do SIWZ – każdy z Wykonawców składa to oświadczenie oddzielnie).
8.4 Dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę, z zastrzeżeniem formy wymaganej ustawą (w oryginale: oświadczenie o spełnianiu warunków
z art. 22 ust. 1 ustawy – 8.1. lit. a, pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do
dyspozycji zasobów – 8.1. lit i, lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacja że nie
należą do grupy kapitałowej – 8.3).
8.5 W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
dokumenty wymienione w pkt 8.2 oraz 8.3 składa każdy z Wykonawców oddzielnie. Pozostałe dokumenty
mogą być przedstawione przez jednego Wykonawcę lub wspólnie. W przypadku Wykonawców występujących
wspólnie na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy mogą oni wspólnie spełniać warunki, o których mowa w art. 22 ust.
1 pkt 1 – 4 ustawy z zastrzeżeniem pkt 7.6 SIWZ. Jednocześnie, każdy z Wykonawców, musi samodzielnie
wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których
mowa w art. 24 ust.1 oraz samodzielnie złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
8.6 W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, do oferty musi być
załączony dokument, ustanawiający pełnomocnika Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
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8.7 W przypadku gdy Wykonawca, będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia, potencjale finansowym i ekonomicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków, Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu,
iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
wykonania zamówienia, złożone w oryginale (Załącznik nr 11 SIWZ).
Uwaga: Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada
solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego, powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba
że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
8.8 W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym
dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do zasobów tego/tych podmiotu/ów, Zamawiający żąda złożenia dokumentów
dotyczących:
— zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
— sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,
o ile powyższe informacje nie wynikają z dokumentów dołączonych do oferty na potwierdzenie spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, w tym z dokumentu o którym mowa w pkt 8.7 SIWZ.
8.9 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19.2.2013 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231 ), tj.
a) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.2 lit. b), 8.2 lit. c), 8.2 lit. d) i 8.2 lit. f) powyżej, Wykonawca
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzające odpowiednio, że:
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
— nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
b) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.2 lit. e) powyżej, Wykonawca składa zaświadczenie
właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której
dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy.
8.10 Dokumenty, o których mowa w pkt 8.9 lit. a) tiret pierwsze i trzecie i 8.9 lit. b) powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a dokument o którym mowa w pkt 8.9 lit. a)
tiret drugie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
8.11 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.9 lit. a) – b) powyżej, Wykonawca
zastępuje je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do
reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Przepis pkt 8.10 stosuje się
odpowiednio.
8.12 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
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lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego
dokumentu.
8.13 Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu
sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich
zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania
tych osób lub przed notariuszem.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacja banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych
lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert.
Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których inny podmiot posiada
rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego
podmiotu, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, jeżeli Wykonawca
polega na zdolnościach finansowych tego podmiotu na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia.
Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Numery zgodnie z SIWZ:
7.5 Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące sytuacji ekonomicznej
i finansowej, określone w pkt 7.1 lit. d), Zamawiający oceni jako spełnione, jeżeli Wykonawca wykaże, że
znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. Wykonawca
musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na poziomie minimum 300 000 PLN, i posiadać
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę
minimum 2 000 000 PLN.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych
usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, z podaniem rodzaju obiektów, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie – załącznik nr 5a do SIWZ.
Uwaga: W wykazie sporządzonym na podstawie załącznika nr 5a do SIWZ Wykonawca obowiązany jest ująć
wyłącznie usługi niezbędne do oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego w pkt 7.1
lit. b). Usługi wskazane w tym wykazie nie będą uwzględnione przy dokonywaniu oceny ofert w kryterium
„Doświadczenie Wykonawcy”.
Dowodami, o których mowa w niniejszym punkcie są:
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poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług poświadczenie powinno być wydane nie
wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub
oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w
stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa wyżej.
W przypadku, gdy usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane na rzecz Zamawiającego (Biura
Rzecznika Praw Obywatelskich), Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.
W przypadku, gdy wartość wykonanej/wykonywanej usługi jest wyrażona w walucie innej niż PLN, Zamawiający
przeliczy tę wartość na PLN po kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski wg kursu średniego podanego
w dniu, w którym zostało przekazane przez Zamawiającego ogłoszenie o zamówieniu do publikacji w Biuletynie
Zamówień Publicznych;
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania
zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 6 do SIWZ).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Numery zgodnie z SIWZ:
7.3 Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące posiadania wiedzy i
doświadczenia, określone w pkt 7.1 lit. b), Zamawiający oceni jako spełnione, jeżeli Wykonawca wykaże się
niezbędną wiedzą i doświadczeniem, tj. w przypadku Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia w
ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, należycie nie
mniej niż dwie główne usługi 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 600 000 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 600 000 PLN do dnia otwarcia 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 12 kwietnia 2002 r. Warunki techniczne,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz.1422).
7.4 Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące dysponowania
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, określone w pkt 7.1
lit. c), Zamawiający oceni jako spełnione, jeżeli Wykonawca wykaże się, że dysponuje lub będzie dysponować
zespołem co najmniej 15 pracowników ochrony (którzy będą wykonywać usługę). 
Każdy z pracowników ochrony powinien:
a) być wpisany na „listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej”, prowadzoną zgodnie z ustawą o
ochronie osób i mienia;
b) posiadać aktualną legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, zgodnie z przepisem art. 2 pkt
6 i art. 9 a ustawy o ochronie osób i mienia.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
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III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: nie

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 70
2. Doświadczenie wykonawcy. Waga 30

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
BDG-WZP.261.1.2016

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
20.4.2016 - 13:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 20.4.2016 - 13:10
Miejscowość:
Warszawa.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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VI.3) Informacje dodatkowe
Numery zgodnie z SIWZ:
3.3 Zamawiający zwołuje zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia – dokonania wizji lokalnej w terminie: 15.4.2016 r. o g. 12:00 w
Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa.
Osoby zainteresowane powinny oczekiwać na przedstawiciela Zamawiającego na parterze budynku, w strefie
ogólnodostępnej.
12.3 Ocenie punktowej w kryterium „Doświadczenie Wykonawcy” będą poddane tylko usługi wyszczególnione
w wykazie usług, sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5b do SIWZ i niewyszczególnione w
wykazie usług sporządzonym według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 5a do SIWZ – spełniające wymagania
określone w pkt 7.3 SIWZ, według następujących zasad:
a) za każdą usługę do 10 włącznie, (inną niż usługi wskazane w celu spełnienia warunku udziału w
postępowaniu w Załączniku nr 5a do SIWZ), Wykonawca otrzyma 3 pkt.;
b) za wykonanie co najmniej jedenastu lub więcej dodatkowych usług (innych niż wskazane w celu spełnienia
warunku udziału w postępowaniu w Załączniku nr 5a do SIWZ) Wykonawca otrzyma 30 punktów.
Do wskazanych usług Wykonawca zobowiązany jest załączyć dowody, wskazujące ich należyte wykonanie
zgodnie z zasadami określonymi w pkt 8.1 lit. c) SIWZ.
Zamawiający informuje, że formularz „Doświadczenie Wykonawcy” nie stanowi dokumentu składanego w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, wobec czego art. 26 ust. 3 oraz ust. 4 ustawy nie
ma zastosowania.
Zamawiający informuje, iż w przypadku, gdy Wykonawca powoła się na wiedzę i doświadczenie podmiotów,
o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy w celu wykazania usług podlegających ocenie punktowej w ramach
kryterium „Doświadczenie Wykonawcy” – Zamawiający nie będzie uwzględniał potencjału tych podmiotów
(nie będzie przyznawał dodatkowych punktów). Tym samym usługi wykazane w tym wykazie muszą stanowić
doświadczenie własne Wykonawcy składającego ofertę, tj. muszą być wykonane lub wykonywane samodzielnie
przez Wykonawcę. Oferta w kryterium „Doświadczenie Wykonawcy” otrzyma zero punktów, jeżeli Wykonawca
nie załączy do oferty wypełnionego wykazu, stanowiącego załącznik nr 5a do SIWZ.
18.1 Zamawiający wskaże Wykonawcy, którego oferta została wybrana, datę i miejsce podpisania umowy.
18.2 Zamawiający, o ile nie wpłynie odwołanie, zawrze umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia w
terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty drogą
elektroniczną. Zawarcie umowy nastąpi w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
18.3 Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości, o której mowa w pkt
16.1. Zabezpieczenie musi być wniesione w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej
w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem. W celu zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta
zostanie wybrana, będzie zobowiązany przed terminem wyznaczonym zgodnie z pkt. 18.1 do:
a) wskazania Zamawiającemu osób, które będą w jego imieniu zawierać umowę oraz do ewentualnego
przekazania oryginałów stosownych pełnomocnictw dla tych osób do zawarcia umowy bądź kopii
pełnomocnictw poświadczonych przez notariusza;
b) wskazania danych niezbędnych do uzupełnienia w IPU oraz do ewentualnego przekazania stosownych
dokumentów lub oświadczeń, chyba, że zawarte były one w złożonej przez Wykonawcę ofercie.
18.4 Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest przedstawić
Zamawiającemu, najpóźniej do dnia zawarcia umowy:
a) wymagane uprawnienia dla osób, które będą wykonywać przedmiot zamówienia, wskazanych w Wykazie
osób, o którym mowa w pkt 8.1. lit. d) (zgodnie z wymaganiami o których mowa w pkt 7.4), w tym:
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kopię zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej z podaniem nr POF,
prowadzoną zgodnie z ustawą z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. 1099 t.
j.);
kopię aktualnych legitymacji „kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej”, zgodnie z przepisem art. 2 pkt.6 i
art. 9a ustawy z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005, nr 145, poz. 1221 z późn. zm.).
Powyższe dokumenty Wykonawca przedstawi również każdorazowo przy zatrudnieniu nowego pracownika
ochrony a także zastępstwach pracowników ochrony w obiektach Zamawiającego.
b) listę osób, które będą świadczyły usługę, zatrudnionych na umowę o pracę zgodnie z Kodeksem Pracy.
Jeżeli w niniejszym postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawcy, który złożył oświadczenie, że przedmiot
zamówienia wykona z udziałem podwykonawców w zakresie dysponowania patrolem interwencyjnym,
Zamawiający wymaga przedstawienia aktualnej koncesji tego podwykonawcy na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.
18.5 W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja,
spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
18.6 Dwukrotne nieusprawiedliwione niestawienie się na termin podpisania umowy wyznaczony przez
Zamawiającego zgodnie z pkt. 18.1 lub nieterminowe wywiązanie się z obowiązków zgodnie z pkt 18.3 i 18.4
uznane zostanie za odstąpienie od zawarcia umowy, co umożliwia Zamawiającemu zastosowanie dyspozycji
art. 94 ust. 3 ustawy.
Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ – IPU:
§ 13.
Zmiana Umowy
1. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić w trybie przewidzianym Pzp w następującym zakresie:
1) zmiany terminu płatności z powodu braku środków finansowych w związku z ich blokadą przez Ministra
Finansów bądź zmianą ustawy budżetowej;
2) zmiany: nazwy, adresu, siedziby, statusu, zmian organizacyjnych Zamawiającego lub Wykonawcy;
3) zmiany sposobu realizacji Umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć w
chwili zawierania Umowy lub zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, lub uzasadniona jego potrzebami;
4) okoliczności wynikających z działania siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu Umowy. Przez
siłę wyższą Strony rozumieć będą zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej
staranności, które jest zewnętrzne w stosunku do Wykonawcy oraz od niego niezależne, któremu nie mógł
się on przeciwstawić działając z należytą starannością. W szczególności za siłę wyższą uznaje się powodzie,
pożary, huragany, klęski żywiołowe, epidemie, inne zdarzenia spowodowane siłami przyrody, strajki, zamieszki,
rozruchy, działania o charakterze zbrojnym, a także działania władz publicznych, na które Wykonawca nie ma
wpływu. Postanowienie niniejsze nie obejmuje jednak zdarzeń i działań zewnętrznych, którym zapobieganie jest
celem i przedmiotem niniejszej Umowy;
5) innych przyczyn zewnętrznych, skutkujących niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania
Umowy.
2. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym
mowa w § 7 ust. 1 i 2 Umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z
następujących okoliczności:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług;
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę;
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3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
— na zasadach i w sposób określony w ust. 3 – 13, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania
Umowy przez Wykonawcę.
3. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa
w ust. 2 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami
ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz
wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i
usług.
4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
5. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lub 3,
będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła
zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów
odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w
zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń
pracowników ochrony do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z
uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia
pracowników ochrony, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują
oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.
7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę
odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom
ochrony. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części
wynagrodzenia pracowników ochrony, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w
jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.
8. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 2, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z
wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem
zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy
powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów
wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
9. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lub pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest
on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają
wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności:
1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników ochrony, wraz z
określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu
Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w
ust. 2 pkt 2, lub
2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników ochrony, wraz z kwotami
składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace
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bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu
zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 3.
10. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on
uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni
roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania
Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 9 pkt 2.
11. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 8, Strona, która otrzymała
wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o
którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku
wraz z uzasadnieniem.
12. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu
wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 8. W takim przypadku przepisy
ust. 9- 11 oraz 13 stosuje się odpowiednio.
13. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o
dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia
przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni –
jeżeli zostały przesłane w inny niż wyżej określony sposób (art. 182 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp).
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Unii
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.(art. 182
ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp).
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach
stanowiących podstawę do jego wniesienia (art. 182 ust. 3 pkt 1 ustawy Pzp).

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
1.4.2016

http://uzp.gov.pl

