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SWZP.0261.05.18.AL 

 

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

NA USŁUGI SPOŁECZNE  

Na świadczenie całodobowej kompleksowej usługi ochrony osób i mienia  

siedziby Europejskiego Centrum Solidarności 

 

 

I. Zamawiający: 
 

Europejskie Centrum Solidarności  

Plac Solidarności 1 

80-863 Gdańsk 

     Tel. 58 772-40-00 

     Fax. 58 772-42-92 

 

 

II. Tryb postępowania. 
 

1. Europejskie Centrum Solidarności prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zm.). W sprawach nieuregulowanych zgodnie                         

z  przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r poz. 380).  

2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści Ogłoszenia                       

o zamówieniu. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie 

niezwłocznie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.  

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.    

 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie całodobowej kompleksowej usługi ochrony osób  

i mienia  siedziby Europejskiego Centrum Solidarności, położonego przy Placu Solidarności 1 

w Gdańsku  zgodnie z zasadami i wymaganiami określonymi poniżej.  

CPV - 79710000-4 
 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego 

Ogłoszenia.  
 

Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części 

zamówienia obejmującej świadczenie wszystkich usług określonych w Opisie przedmiotu 

zamówienia, z wyłączeniem usług świadczonych przez Grupę Interwencyjną. 

 

 

IV. Termin realizacji zamówienia 
 

Termin realizacji zamówienia: 16 miesięcy od dnia wskazanego w umowie.  
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V. Warunki udziału w postępowaniu 
 

Do udziału w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
 

1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 

ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. W przypadku wykonawców 

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, żaden z Wykonawców nie może podlegać 

wykluczeniu.  
 

2. Spełniają warunki dotyczące: 
 

1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli 

Wykonawca wykaże, że posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej  

w zakresie usług ochrony osób i mienia, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 22 

sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2213 z późn. zm.).  

 W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 

powyższy warunek winien spełniać co najmniej jeden z Wykonawców.  
 

2) Sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli 

Wykonawca wykaże się posiadaniem, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed 

upływem terminu składania ofert, środków finansowych lub zdolności kredytowej w 

wysokości nie mniejszej niż 250 000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych);  

 W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 

powyższy warunek Wykonawcy powinni spełniać łącznie.  
 

3) Zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli 

Wykonawca:  

 przedstawi wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w zakresie niezbędnym do 

wykazania spełniania warunku zdolności technicznej i zawodowej w okresie 

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

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. 

Wykaz musi zawierać co najmniej 1  usługę ochrony osób i mienia, realizowaną                      

w budynkach użyteczności publicznej, o wartości co najmniej 1 000 000 zł brutto 

rocznie, świadczoną przez okres minimum 12 miesięcy. Wykonawca musi załączyć 

dowody potwierdzające, że usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie.  
 

Dowodami, o których mowa powyżej są: 

a) referencje bądź  inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 

usługi były lub są wykonywane, Zamawiający informuje, że faktury nie są 

dowodami na należyte wykonanie zamówienia i nie będą brane pod uwagę;  

b) w przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 

powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert  w postępowaniu. 
 

Brak wykazu lub dowodów potwierdzającego należyte wykonanie usługi ocenione 

zostanie jako niespełnianie warunku, co skutkować będzie wykluczeniem 

Wykonawcy z postępowania – z zastrzeżeniem zapisów Rozdziału VI pkt. 6 

Ogłoszenia.  
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W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 

powyższy warunek powinien być spełniony przez co najmniej jednego                                           

z Wykonawców. 

 

 dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 3. (trzema) osobami wpisanymi na listę 

kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, z minimum średnim 

wykształceniem, biegle posługującymi się językiem polskim w mowie i piśmie, które 

w okresie ostatnich 5. (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert pełniły 

przez co najmniej 2 (dwa) lata funkcję Dowódców Zmian personelu ochrony fizycznej 

w zakresie nadzoru i koordynacji w budynku użyteczności publicznej o powierzchni 

całkowitej nie mniejszej niż 3000 m2. 

 

W związku z zastrzeżeniem przez Zamawiającego obowiązku osobistego wykonania 

przez Wykonawcę kluczowej części zamówienia, tj. wszystkich usług określonych                    

w Opisie przedmiotu zamówienia, z wyłączeniem usług świadczonych przez Grupę 

Interwencyjną  (patrz Rozdział III Ogłoszenia), Wykonawca, w celu potwierdzenia 

spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub 

zawodowej dotyczącej dysponowania osobami skierowanymi przez Wykonawcę do 

wykonania zamówienia musi wykazać się osobami, którymi samodzielnie dysponuje – 

nie mogą to być osoby, którymi dysponują ewentualni podwykonawcy. 
 

Dodatkowo Zamawiający zwraca uwagę, że osoby te będą musiały być zatrudnione 

przez Wykonawcę na umowę o pracę (patrz Rozdział XVI Ogłoszenia). 
 

W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 

powyższy warunek Wykonawcy powinni spełniać łącznie. 
 

Uwaga! Budynek użyteczności publicznej jest to budynek użyteczności publicznej                           

w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.). 
 

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału                                   

w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych wraz z ofertą wg 

formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie warunków skutkować będzie wykluczeniem 

Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.   
 

Wykonawca nie może polegać na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

 

 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału. 
 

1. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz 

spełnieniu warunków udziału w postepowaniu, przygotowane zgodnie z załącznikiem nr 

3 do niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu.  

2. Koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób                         

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

i mienia (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2213 z późn. zm.). 

3. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości 
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określonej w Rozdziale V pkt. 2 ppkt. 2) Ogłoszenia, w okresie nie wcześniejszym niż 1 

miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 

4. Wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w zakresie niezbędnym do wykazania 

spełniania warunku zdolności technicznej i zawodowej w okresie ostatnich trzech lat 

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

krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania                                       

i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. Wykaz winien być przygotowany 

zgodnie z załącznikiem na 4 do Ogłoszenia o zamówieniu. Wykonawca musi załączyć 

dowody potwierdzające, że każda z tych usług została wykonana lub jest wykonywana 

należycie. 

5. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na 

temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 

wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do 

Ogłoszenia o zamówieniu. 

6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,    

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie                        

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – wg wzoru na Załączniku nr 6 Ogłoszenia                                     

o zamówieniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, 

że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji                                     

w postępowaniu  o udzielenie zamówienia. 

7. Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentów, o którym mowa w Rozdziale VI pkt. 1-6 

Ogłoszenia, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 

Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że 

mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta 

Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. Niniejsze nie dotyczy jednak treści oferty, w tym m.in. informacji dot. osób 

wskazanych przez Wykonawcę do pełnienia funkcji Dowódców Zmiany zawartych także 

w złożonym wykazie osób, jak i samego wykazu. 

8. Dopuszczalne jest składanie ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się                            

o udzielenie zamówienia, w tym wspólników spółek cywilnych. Wykonawcy ubiegający 

się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają sprawie pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo do reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy zamówienia publicznego. Razem z ofertą musi zostać 

złożone pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczona kopia.  

9. Do Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia stosuje się 

odpowiednio przepisy dotyczące Wykonawcy.  

10. W odniesieniu do formy dokumentów i oświadczeń jakie składa Wykonawca stosuje się 

przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu                               

o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126). Dokumenty, inne niż oświadczenia, 

składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

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

polski poświadczonym przez Wykonawcę. 
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VII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą 
 

 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują w następujących sposób: 

 pisemnie na adres: Europejskie Centrum Solidarności, Plac Solidarności 1 , 80-863 

Gdańsk, Sekretariat, IV piętro,  

 faksem na numer (58) 772-42-92 lub, 

 drogą elektroniczną na adres e-mail: a.lewandowska@ecs.gda.pl 

 

za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale VI  

niniejszego Ogłoszenia.  

 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Zamawiający niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert, udzieli odpowiedzi na zapytania związane z treścią Ogłoszenia pod 

warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia  wpłynie do Zamawiającego nie 

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 

ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia  wpłynie po upływie terminu wyżej 

wskazanego, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 

rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 

wniosku o wyjaśnienie treści Ogłoszenia.  

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, 

którym przekazał Ogłoszenie, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie 

internetowej, na której udostępnione jest Ogłoszenie.  

5. Zamawiający informuje, że wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią 

integralną część Ogłoszenia  i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział                          

w niniejszym postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą 

wszelkie zmiany i wyjaśnienia Ogłoszenia przekazane do publicznej wiadomości na stronie 

Zamawiającego. 

6. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

 w zakresie przedmiotu zamówienia: Alina Andrieu, od poniedziałku do piątku                               

w godzinach od 08:00 – 16:00, email: a.andrieu@ecs.gda.pl 

 w zakresie procedury: Aleksandra Lewandowska, od poniedziałku do piątku                                 

w godzinach od 07:00 – 15:00, email: a.lewandowska@ecs.gda.pl.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:a.lewandowska@ecs.gda.pl
mailto:a.andrieu@ecs.gda.pl
mailto:a.lewandowska@ecs.gda.pl
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VIII. Termin związania ofertą i wyjaśnienia dotyczące złożonych ofert 
 

1. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

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

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

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

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert.  

4. Zamawiający poprawia w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie,  

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek,  

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

 

 

IX. Opis sposobu przygotowania ofert 
 

1. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z załączonym formularzem - wzorem, 

stanowiącym załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu.  

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.  

4. Treść oferty musi odpowiadać treści Ogłoszenia o zamówieniu, w tym wzoru formularza 

stanowiącego załącznik nr 2 do Ogłoszenia.  

5. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, na komputerze, pismem maszynowym lub 

ręcznie nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane. 

6. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana i opatrzona pieczątką imienną przez 

osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 

7. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez 

osobę podpisującą ofertę. 

8. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy kopię dokumentu, kopia ta musi być poświadczona 

zapisem o treści „za zgodność z oryginałem” na każdej stronie kopii oraz podpisana przez 

osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy wraz z pieczęcią imienną, z wyłączeniem pkt. 9 poniżej.  

9. Gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone skuteczne 

pełnomocnictwo posiadające zakres pełnomocnictwa, podpisane przez osoby uprawnione 

do reprezentowania Wykonawcy i składania w jego imieniu oświadczeń woli oraz zaciągania 

zobowiązań. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej 

notarialnie. 

10.  Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.  

11.  Nie ujawnia jest informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż                        
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w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może 

zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.  

12.  Na ofertę winny składać się następujące dokumenty: 

1) Wypełniony formularz ofertowy – Załącznik nr 2, 

2) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnieniu 

warunków udziału w postepowaniu – Załącznik nr 3,  

3) Koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i 

mienia, 

4) Wykaz wykonanych usług – Załącznik nr 4, 

5) Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia  – Załącznik nr 5,  

6) Pełnomocnictwo posiadające zakres pełnomocnictwa, podpisane przez osoby 

uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i składania w jego imieniu oświadczeń 

woli oraz zaciągania zobowiązań, o ile ofertę składa pełnomocnik 

13. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego – 

Europejskie Centrum Solidarności z napisem:  

 

Oferta na świadczenie usług całodobowej, kompleksowej ochrony osób i mienia 

 siedziby Europejskiego Centrum Solidarności  

Nie otwierać przed dniem 16.07.2018 r. do godz. 10:30 

Nazwa i adres Wykonawcy 

 

13. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem 

terminu składania ofert pod warunkiem złożenia Zamawiającemu koperty opisanej jak w 

punkcie 12 dodatkowo oznaczonej symbolem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

14. Wykonawca nie może wycofać ani zmienić oferty po upływie terminu składania ofert. 

15. Wykonawca wskaże w ofercie te części, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom. 

 

 

X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 

1. Ofertę należy złożyć w Europejskim Centrum Solidarności, Plac Solidarności 1, 80-863 

Gdańsk,  sekretariat – IV piętro.  

2. Termin składania ofert upływa dnia 16.07.2018r. o godz. 10:00. Oferty złożone po terminie 

zostaną zwrócone bez otwierania. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 4.41, w dniu  16.07.2018r. 

o godz. 10:30. 

 

 

XI. Opis sposobu obliczania ceny  
 

1. Wykonawca zobowiązany jest podać w treści oferty następujące ceny jednostkowe:  

a) cenę ryczałtową brutto za świadczenie całodobowej kompleksowej usługi ochrony 
osób i mienia siedziby Europejskiego Centrum Solidarności w okresie 1. (jednego) 
miesiąca   

 

b) cenę brutto za 1. (jedną) roboczogodzinę świadczenia usług ochrony fizycznej na 

żądanie Zamawiającego (przez 1. roboczogodzinę rozumie się jednostkę miary 

robocizny oznaczającą wykonywanie czynności przez 1. osobę w czasie 1. godziny). 
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2. Wykonawca zobowiązany jest jednocześnie określić w treści oferty stawkę podatku od 

towarów i usług (VAT) zawartą w obydwu zaoferowanych cenach. W przypadku braku 

wskazania stawek podatku od towarów i usług Zamawiający odrzuci taką ofertę jako 

ofertę, której treść nie odpowiada treści niniejszego Ogłoszenia. 

3. Podana cena ryczałtowa brutto za świadczenie całodobowej kompleksowej usługi 

ochrony osób i mienia siedziby Europejskiego Centrum Solidarności w okresie 1. (jednego) 

miesiąca będzie podstawą do wyliczenia ceny za świadczenie usług w okresie 16. 

(szesnastu) miesięcy, co nastąpi poprzez przemnożenie zaoferowanej ceny ryczałtowej 

brutto oraz liczby 16. (szesnastu) miesięcy. 

4. Podana cena brutto za 1. roboczogodzinę świadczenia usług ochrony fizycznej na żądanie 

Zamawiającego będzie podstawą do wyliczenia przewidywanego kosztu brutto za 

świadczenie tych usług w okresie 16. (szesnastu) miesięcy w oparciu o wskazaną 

maksymalną liczbę roboczogodzin (2000 rg), jakiej Zamawiający zamierza wymagać w 

okresie wykonywania zamówienia, co nastąpi poprzez przemnożenie zaoferowanej ceny 

brutto oraz liczby 2000.  (dwa tysiące) roboczogodzin. 

5. Podane w ofercie ceny muszą uwzględniać wszystkie wymagania określone w Ogłoszeniu 

o zamówieniu oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 

należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

6. Cena oferty, będąca sumą cen wyliczonych za wykonywanie usług ochrony według zasad, 

o których mowa w pkt. 3 i 4 powyżej jest ceną, która zostanie przyjęta do oceny ofert, 

zgodnie z kryteriami określonymi w Rozdziale XII.  

7. Ceny podane w ofercie winny być wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

i podane w złotych polskich. Ceny realizacji zamówienia powinny być wyrażona liczbowo, 

być jednoznaczne i ostateczne. 

8. Jeżeli złożona zostanie 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. 

9. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie                               

w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą 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 oraz złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. 

10. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.  

11. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana 

ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską 

cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.  

UWAGA:  

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jako niezgodną z treścią Ogłoszenia                                       

o zamówienia na podstawie Rozdziału XIII pkt. 1 ppkt. 1 jeżeli Wykonawca nie poda 
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którejkolwiek z wymaganych cen, wartości pozycji kosztowych lub innych informacji np. 

stawki podatku VAT w treści oferty. 

 

XII. Kryteria wyboru oferty 
 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

Cena (C) – waga kryterium 70%  
Doświadczenie Dowódców zmian w zakresie nadzoru i koordynacji (DZ) – waga kryterium 
30 % 
 
O = C + DZ = 70 pkt + 30 pkt = 100 pkt 
 
O – ogólna suma punktów wszystkich kryteriów jaką otrzyma oceniana oferta 
 
 

1. Kryterium cena (C) 
 

Maksymalnie w kryterium „Cena” oferta może otrzymać 70 punktów. 
 

Na cenę (C), według, której Zamawiający dokona oceny ofert w tym kryterium składa się 

suma następujących cen: 

CSU0 –  cena za świadczenie całodobowej kompleksowej usługi ochrony osób i mienia  

siedziby Europejskiego Centrum Solidarności w okresie 16. (szesnastu) miesięcy 

wyliczona na podstawie podanej w ofercie ceny ryczałtowej brutto za 1 (jeden) 

miesiąc świadczenia usługi według wzoru CSUO= Cj  x 16 m-cy, zgodnie z zapisami 

Rozdziału XI pkt. 3 Ogłoszenia 
 

Cz –  cena za świadczenie usług ochrony fizycznej na żądanie Zamawiającego                           

w okresie 16. (szesnastu) miesięcy wyliczona z podanej w ofercie ceny brutto 1. 

roboczogodziny i zakładanej przez Zamawiającego liczby roboczogodzin usługi 

wymaganej od Wykonawcy w tym okresie, tj. 2000. roboczogodzin według  

wzoru Cz= Cr x 2000 rg, zgodnie z zapisami Rozdziału XI pkt. 4 Ogłoszenia.  
 

C = CSUO + Cz 

Ocena ofert w kryterium ceny zostanie dokonana wg wzoru: 

C = (Cn / Cb) x 70% x 100 

gdzie: 

C  – wartość punktowa w kryterium ceny brutto 

Cn – cena oferty z najniższą zaoferowaną ceną 

Cb – cena badanej oferty  

 

2. Kryterium Doświadczenie Dowódców Zmian w zakresie nadzoru i koordynacji (DZ) 
 

Maksymalnie w kryterium „Doświadczenie Dowódców Zmian” oferta może otrzymać 30 

punktów. Minimalne wymagane doświadczenie Dowódców Zmian wynosi 2 lata. 

 

1) Zamawiający przyzna ofercie w tym kryterium punkty, gdy Wykonawca wskaże                         

w treści oferty co najmniej 3 osoby posiadające dłuższe (ponad minimalne wymagane 

w zakresie warunku zdolności technicznej lub zawodowej) doświadczenie w pełnieniu 



10 

 

funkcji Dowódców Zmian personelu ochrony fizycznej w zakresie nadzoru i koordynacji 

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w budynkach 

użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 3000 m2, w 

następujący sposób (do oceny punktowej zostanie przyjęte najkrótsze doświadczenie 

spośród doświadczenia osób wskazanych przez Wykonawcę): 

a) wymagane minimalne dwuletnie doświadczenie + dodatkowo 1 rok, razem 3 lata 

doświadczenia: 10 punktów, 

b) wymagane minimalne dwuletnie doświadczenie + dodatkowo 2 lata, razem 4 lata 

doświadczenia: 20 punktów, 

c) wymagane minimalne dwuletnie doświadczenie + dodatkowo 3 lata i więcej, razem 

5 lat lub więcej: 30 punktów.  
 

2) W sytuacji, gdy Wykonawca poda minimalne wymagane doświadczenie dla 

którejkolwiek z osób wskazanych jako Dowódcy Zmiany, tj. dwuletnie – oferta w tym 

kryterium otrzyma 0 punktów. 
 

3) W sytuacji, gdy Wykonawca nie poda w ofercie informacji o doświadczeniu 

którejkolwiek z osób wskazanych jako Dowódcy Zmiany, Zamawiający przyjmie, iż 

proponowana osoba na Dowódcę Zmiany posiada jedynie minimalne wymagane 

doświadczenie, tj. dwa lata i oferta w tym kryterium otrzyma 0 punktów. 
  

4) W sytuacji, gdy Wykonawca poda w ofercie niepełną ilość lat doświadczenia, 

Zamawiający dokona zaokrąglenia podanych wartości „w dół”, w taki sposób, że 2 lata 

i 6 miesięcy będzie to 2 lata doświadczenia, 3 lata i 11 miesięcy będzie to 3 lata 

doświadczenia itd. 
 

5) W przypadku, gdy podane przez Wykonawcę doświadczenie nie znajdzie 

potwierdzenia w zakresie jego długości lub okresu czasu, w którym zostało nabyte, lub 

też rodzaju budynku lub powierzchni budynku, w którym zostało nabyte – Zamawiający 

przyjmie, iż proponowani Dowódcy Zmiany, których to dotyczy, posiadają jedynie 

minimalne wymagane doświadczenie, tj. dwa lata i oferta w tym kryterium otrzyma              

0 punktów. 

 
 

XIII. Odrzucenie oferty  
 

1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:  
  

1) jej treść nie odpowiada Ogłoszeniu o zamówieniu lub załączników do Ogłoszenia; 

2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji; 

3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

4) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu                                

o udzielenie zamówienia; 

5) zawiera błędy w obliczeniu ceny;  

6) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w Rozdziale VIII pkt. 4 ppkt. 3 Ogłoszenia.  

7) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w Rozdziale VIII pkt. 2 Ogłoszenia na 

przedłużenie terminu związania z ofertą.  
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XIV. Unieważnienie postępowania  
 

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli: 
 

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu przez wykonawcę niepodlegającego 

wykluczeniu;  

2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówieni, chyba, że Zamawiający 

może zwiększyć tę kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty;  

3) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

 

 

XV.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 

1. Zamawiający żąda przed podpisaniem umowy wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w wysokości 8% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania 

Zamawiającego wynikającego z umowy, stanowiącej sumę iloczynu podanej ceny 

ryczałtowej brutto za świadczenie całodobowej kompleksowej usługi ochrony osób i 

mienia siedziby Europejskiego Centrum Solidarności w okresie 1. (jednego) miesiąca i 

liczby 16. miesięcy oraz iloczynu ceny brutto za 1. (jedną) roboczogodzinę świadczenia 

usług ochrony fizycznej na żądanie Zamawiającego i liczby 2000 roboczogodzin. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zamówienia może być wniesione w jednej 

lub kilku z form określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.  

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wnieść na 

konto depozytowe Zamawiającego: Bank PKO S. A. nr 16 1240 1268 1111 0010 3050 

5440 z podaniem tytułu  „Zabezpieczenie – Świadczenie całodobowej kompleksowej 

usługi ochrony osób i mienia siedziby ECS” i podaniem dokładnej nazwy Wykonawcy oraz 

numeru rachunku bankowego Wykonawcy, na który zostanie zwrócone zabezpieczenie. 

 

 

XVI. Zatrudnienie pracowników na umowę o pracę  

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących zamówienie w zakresie świadczenia wszystkich usług określonych w Opisie 

przedmiotu zamówienia, z wyłączeniem usług świadczonych przez Grupę Interwencyjną. 
 

Szczegółowe informacje zostały zawarte w § 13 wzoru umowy, będącego Załącznikiem nr 7 

do Ogłoszenia o zamówieniu.  

 

 

XVII. Wzór umowy 
 

Wzór umowy stanowi załącznik nr 7. 

 

XVIII. Ochrona danych osobowych 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119                               

z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  
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 administratorem danych osobowych pozyskanych w ramach niniejszego postępowania jest 

Europejskie Centrum Solidarności, dane kontaktowe wskazano w Rozdziale 1 Ogłoszenia; 

 inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Grzegorz Wąsacz, kontakt: adres e-mail: 

iodo@ecs.gda.pl, tel. 576 240 751; 

 pozyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia; 

 odbiorcami pozyskanych danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 

i 2018), dalej „ustawa Pzp”, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie składanych 

przez Zamawiającego sprawozdań, Prezes Krajowej Izby Odwoławczej – w przypadku 

wniesienia odwołania, właściwy sąd okręgowy w przypadku wniesienia skargi, a także 

odbiorcy, którzy będą mieli dostęp do opublikowanego Ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia – w przypadku, gdy przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone osobie 

fizycznej; 

 pozyskane dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 

 obowiązek podania przez wykonawców danych osobowych bezpośrednio ich dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do pozyskanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 wykonawcy, których dane pozyska Zamawiający, posiadają następujące uprawnienia: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ich danych osobowych, jednakże 

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w 

zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz 

jego załączników; 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania 

w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 

prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 

ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;   

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje wykonawcom: 

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania ich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO.  
 

Zamawiający zwraca uwagę wykonawców, że w stosunku do wykonawców, a także w 

stosunku do ewentualnych podwykonawców, obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 

13 ust. 1 i 2 RODO również ma zastosowanie w związku z pozyskiwaniem przez nich danych 
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osobowych od osób, których te dane dotyczą. W stosunku do wykonawców lub 

podwykonawców zastosowanie będzie mieć także obowiązek informacyjny wynikający z 

treści art. 14 ust. 1-4 RODO, o ile pozyskają one dane osobowe pośrednio. 
 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że z uwagi na treść wyłączeń zawartych w art. 14 ust. 

5 RODO, Zamawiający, przetwarzając dane osobowe, które pośrednio pozyska w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (dane osób innych niż 

samego Wykonawcy), nie będzie obowiązany do odrębnego wypełniania obowiązku 

informacyjnego wynikającego z przepisu art. 14 ust. 1-4 RODO. 
 

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający niniejszym informuje dodatkowo, że: 

 administratorem danych osobowych pozyskanych pośrednio jest Europejskie Centrum 

Solidarności, dane kontaktowe wskazano w Rozdziale 1 Ogłoszenia; 

 inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Grzegorz Wąsacz, kontakt: adres e-mail: 

iodo@ecs.gda.pl, tel. 576 240 751; 

 pozyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia; 

 w postępowaniu o udzielenie zamówienia pośrednio pozyskiwane będą wyłącznie dane 

wymagane niniejszym Ogłoszeniem, służące do oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej, 

w tym oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia 

z postępowania, a także w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

 odbiorcami pozyskanych danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 

ustawy Pzp, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie składanych przez 

Zamawiającego sprawozdań, Prezes Krajowej Izby Odwoławczej – w przypadku wniesienia 

odwołania, a także właściwy sąd okręgowy – w przypadku wniesienia skargi; 

 pozyskane dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; 

 źródłem pośrednio pozyskanych danych osobowych będą wyłącznie wykonawcy biorący 

udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;   

 w odniesieniu do pozyskanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 osoby, których dane pośrednio pozyska Zamawiający, posiadają następujące uprawnienia: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ich danych osobowych, jednakże 

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w 

zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz 

jego załączników; 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania 

w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 

prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 

ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;   

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje osobom, których dane pośrednio pozyska Zamawiający: 
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 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania ich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO. 

 

 

Załączniki do Ogłoszenia o zamówieniu: 

1. Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 

2. Formularz oferty – Załącznik nr 2 

3. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz 

spełnieniu warunków udziału w postepowaniu -  Załącznik nr 3 

4. Wykaz wykonanych usług – Załącznik nr 4 

5. Wykaz osób wykonujących zamówienie – Załącznik nr 5 

6. Oświadczenie dot. grup kapitałowych – Załącznik nr 6 

7. Wzór umowy – Załącznik nr 7.  


