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Załącznik Nr 1 
INFORMACJA DLA WYKONAWCY 

I. SPOSÓB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia zastosowanie mają przepisy dotyczące zamówień 
na usługi społeczne i inne szczególne, o których mowa w dziale III, rozdziale 6 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579). Wartość 
zamówienia nie przekracza kwot określonych w art. 138g ust. 1, w związku z tym do 
udzielenia zamówienia stosuje się przepisy art. 138o ust. 2-4 ustawy Pzp. 

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
12 miesięcy tj. w terminie od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r. 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
a. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 

ile wynika to z odrębnych przepisów, 
b. sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 
c. zdolności technicznej lub zawodowej. 

2. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 
22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych nie podlegają 
wykluczeniu. Brak podstaw do wykluczenia zostanie zweryfikowany na podstawie 
podpisanego oświadczenia zamieszczonego w Formularzu ofertowym – Załącznik Nr 2. 

IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, Wykonawca załączy do oferty ważną koncesję udzieloną przez Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w 
zakresie usług ochrony osób i mienia, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o 
ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1432). W przypadku Wykonawców 
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, powyższy warunek musi spełniać 
każdy z Wykonawców. 

2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca załączy do oferty: 
1) wykaz wykonanych lub wykonywanych, nie mniej niż dwóch usług ochrony osób i 

mienia w budynkach użyteczności publicznej, przez okres minimum kolejnych 12 
miesięcy, przez 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę dla jednego podmiotu, o 
wartości równej lub wyższej 200 000 zł brutto każda, w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie - Załącznik Nr 3, wraz z załączeniem dowodu, iż usługi te 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie.  
Jako budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek tak zdefiniowany 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422).  
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 
powyższy warunek Wykonawcy winni spełniać łącznie. 

2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 
wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 
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wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania 
tymi osobami – Załącznik Nr 4. 
Zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu 
pracy, osób które będą wykonywać przedmiot zamówienia. 
Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
informację o podstawie do dysponowania zatrudnionymi osobami, potwierdzoną kopią 
umowy o pracę. 
Z tytułu niespełnienia wymagania zatrudnienia w czasie trwania umowy, będą 
naliczane kary umowne. 

3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Wykonawca załączy do oferty 
dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 
kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 zł. Zamawiający wymagać będzie ważności polisy przez 
cały okres realizacji zamówienia. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o 
udzielenie zamówienia, powyższy warunek Wykonawcy winni spełniać łącznie. 

4. Wykonawca przedstawia oryginały oświadczeń oraz oryginały lub kopie pozostałych 
dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, a jeżeli 
dokumenty sporządzone są w języku obcym – wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez Wykonawcę. 

5. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

6. Wykonawca, wskazuje część zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom, w 
Formularzu ofertowym – Załącznik Nr 2. 

7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

8. Wszelkie oświadczenia, dokumenty i kopie dokumentów podpisują wyłącznie osoby 
wymienione w dokumentach uprawniających do występowania w obrocie prawnym lub 
posiadające pełnomocnictwo. 

V.  INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 
DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim z zachowaniem 
formy pisemnej.  

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia: oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie pocztą lub drogą 
elektroniczną, a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania.  

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści „Informacji dla 
Wykonawcy”. 

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający 
zamieści na stronie internetowej: www.wsse.waw.pl 
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5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu  składania 
ofert, zmienić treść „Informacji dla Wykonawcy”. Dokonaną zmianę Zamawiający 
udostępnia na stronie internetowej: www.wsse.waw.pl 
 

6. Adres do korespondencji: 
Nazwa:  Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie 
Adres: 00-875 Warszawa, ul. Żelazna 79 
Tel: (22) 620-90-01 (-06) wew. 176, 178  
adres poczty elektronicznej – anna.pasniczek@wsse.waw.pl 
adres strony internetowej – www.wsse.waw.pl 

7. Osoby uprawnione przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami: 
 w kwestiach formalnych 

Anna Paśniczek, tel. (22) 620-90-01 (-06) wew. 176, 178 
8. Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej. Zainteresowani Wykonawcy zobowiązani są do 

przesłania wykazu osób, które będą brały udział w wizji. Zgłoszenia należy przesłać na 
adres email: bogumila.watkowska@wsse.waw.pl, nie później niż w dniu poprzedzającym 
termin wizji lokalnej. 

Zbiórka zainteresowanych osób: 
 budynek WSSE w Warszawie przy ul. Żelaznej 79 - hol główny na parterze, 

dnia 21.11.2017r. o godz. 9:30. 
 budynek WSSE w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 82 - hol główny na 

parterze, dnia 21.11.2017r. o godz. 12:00. 
Osoby uprawnione przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami: 

 w celu przeprowadzenia wizji lokalnej w budynku przy ul. Żelaznej 79 - Marcin 
Zawadzki, tel. (22) 620-90-01 (-06) wew. 312 

 w celu przeprowadzenia wizji lokalnej w budynku przy ul. Nowogrodzkiej 82 - 
Małgorzata Gawkowska, tel. (22) 432-10-29 

VI.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 
1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej w języku polskim. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w postaci elektronicznej. 
2. Do sporządzenia oferty Zamawiający zaleca wykorzystać załączniki wymienione w 

ogłoszeniu o zamówieniu. 
3. Cenę ofertową należy podać w złotych polskich. Cena podana w Formularzu ofertowym - 

Załącznik Nr 2 jest ceną brutto (cena netto plus podatek VAT). 
4. Cena oferty powinna być skalkulowana na czas trwania umowy (01.01.2018-31.12.2018). 

Przy kalkulacji ceny, Wykonawca powinien wziąć pod uwagę zmiany przepisów 
dotyczące minimalnej stawki wynagrodzenia, obowiązujące od 01.01.2018r. 

5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
6. Oferta winna być podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do 

występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo załączone do oferty. 
7. Wszelkie poprawki, zmiany lub wykreślenia w treści oferty muszą być naniesione 

w czytelny sposób, parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę/y uprawnioną/e do 
podpisywania oferty. 

8. Jeżeli Wykonawca dokona zastrzeżenia poufności informacji, stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa, część dokumentów w tym zakresie należy opakować odrębnie, opisać  
„poufne” i zabezpieczone w ten sposób dołączyć do składanej oferty. 

9. Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu 
składania ofert. Dzień składania ofert jest dniem pierwszym. 

10. Oferta ma zawierać następujące dokumenty: 
1) wypełniony formularz ofertowy - Załącznik Nr 2, 
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2) koncesję udzieloną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
3) wykaz wykonanych lub wykonywanych usług - Załącznik Nr 3, 
4) wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia - Załącznik Nr 4, 
5) dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 zł, 
6) parafowany opis przedmiotu zamówienia i obowiązki Wykonawcy - Załącznik Nr 5. 

11. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący 
zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu 
otwarcia ofert. 

12. Kopertę należy zaadresować według poniższego wzoru: 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie 
00-875 Warszawa, ul. Żelazna 79 - kancelaria na parterze 

Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia dla WSSE w Warszawie  

Sprawa ZP-8/2017 
Nie otwierać przed terminem 28.11.2017r. do godz. 10:30 

 

VII.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
1. Oferty należy składać w terminie do dnia 28.11.2017r. do godziny 10:00 w siedzibie 

Zamawiającego w Warszawie, ul. Żelazna 79 w kancelarii na parterze lub przesłać na 
jego adres.  

2. Jawne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.11.2017r. o godzinie 10:30 w siedzibie 
Zamawiającego w Warszawie, ul. Żelazna 79 w sali konferencyjnej na parterze. 

VIII.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
1. Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać 

się z opisem przedmiotu zamówienia i miejscem wykonywania usługi. 
2. Cenę ofertową należy podać w złotych i groszach. Cena ma zawierać wszystkie koszty, 

jakie mogą powstać w trakcie realizacji zamówienia (np. koszty transportu, inne opłaty i 
podatki) oraz będzie uwzględniała także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez 
Wykonawcę. 

3. Cenę oferty należy podać wpisując w formularz ofertowy cenę jednostkową jednej godziny 
oraz cenę za 12 miesięcy. 

4. Całkowitym, nieprzekraczalnym wynagrodzeniem Wykonawcy będzie kwota wynikająca z 
przemnożenia ceny jednostkowej godziny przez liczbę 17520 godzin usługi (dla obydwu 
budynków), przewidzianych w 12 miesięcznym okresie wykonywania umowy (tj. od 
01.01.2018r. do 31.12.2018r.). 

5. Wykonawca może podać tylko jedną cenę (bez proponowania rozwiązań wariantowych). 
6. Ceny podane w ofercie obowiązują do zrealizowania zamówienia i nie podlegają 

waloryzacji, z wyjątkiem zmiany przepisów ogólnie obowiązujących, dotyczących podatku 
VAT. 

7. Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym o złożenie dowodów, 
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, jeżeli zaoferowana 
cena oferty lub jej istotne części składowe wydawać się będą rażąco niskie w stosunku do 
przedmiotu zamówienia i budzić będą wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości 
wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi przez 
Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów. 

8. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywać będzie na 
Wykonawcy. 

9. Zamawiający poprawi w treści oferty następujące omyłki: 
a) oczywiste omyłki pisarskie, 
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b) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z „Informacją dla Wykonawcy”, 
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
10. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, gdy: 

a) jej treść nie odpowiada treści „Informacji dla Wykonawcy”; 
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji; 
c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
d) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 
e) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 
f) Wykonawca nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

IX.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Przy ocenianiu ofert uznanych za ważne, Zamawiający będzie się kierował niżej podanymi 
kryteriami: 

cena – 60%  
doświadczenie – 40%  

2. Kryterium cena - ocena punktowa zostanie przyznana w oparciu o przeliczenie wg 
poniższego wzoru: 

%]60[100
 C
 C

OB

N P    gdzie: 

 
P -  liczba punktów przyznanych Wykonawcy za cenę brutto, 
CN - najniższa zaoferowana cena, 
COB - cena zaoferowana w ofercie badanej. 

3. Kryterium doświadczenie - ocena punktowa zostanie przyznana w następujący sposób:  

 za wykonanie tylko 2 wymaganych usług – jest to warunek udziału w 
postępowaniu, Wykonawca otrzyma 0 punktów, 

 za każdą kolejną wykazaną usługę – Wykonawca otrzyma 2 punkty,  
ale łącznie nie więcej niż 40 punktów. 

 
L -  liczba punktów przyznanych Wykonawcy za doświadczenie. 

4. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku 
zgodnie z zasadami matematycznymi. 

5. Wybór najkorzystniejszej oferty będzie dokonany na podstawie uzyskanej oceny w oparciu 
o kryteria określone powyżej. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, której 
przyznano najwięcej punktów łącznie w kryterium cena i kryterium doświadczenie.  

Oferta złożona przez Wykonawcę może otrzymać łącznie 100 pkt 
Łączna ilość uzyskanych punktów = P + L 

6. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 
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X. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Po rozstrzygnięciu postępowania o zamówienie publiczne, Zamawiający zawrze umowę w 
sprawie wykonania zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego ofertę wybrano, na 
zakres świadczeń tożsamy z jego zobowiązaniami zawartymi w ofercie oraz na warunkach 
określonych w „Informacji dla Wykonawcy” i wzorze umowy – Załącznik Nr 6, w 
terminie określonym w art. 94 ustawy Prawo zamówień (Dz. U. z 2017r., poz. 1579). 

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki 
unieważnienia postępowania. 

XI.  WZÓR UMOWY 
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie 

zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy - Załącznik Nr 6.  
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej 

umowy w przypadku: 
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy zaistnieje niemożliwa do 

przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub 
techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności albo zaistnienia 
okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych 
sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub 
okolicznościami, które były niemożliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, 

2) w razie zmiany wysokości stawki VAT Strony dokonują zmiany uwzględniającej nową 
wysokość tej stawki, 

3) zmian wynikających z przepisów prawa. 
 
 

 


