„Ochrona fizyczna i elektroniczna obiektów i mienia Chemwik sp. z o. o.

SPECYFIKACJA
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:
„Ochrona fizyczna i elektroniczna
obiektów i mienia Chemwik sp. z o. o ”

Zatwierdzam
……………………
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1. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Chemwik Sp. z o.o.
ul. Toruńska 324a; 85-880 Bydgoszcz
e-mail: zamowienia@chemwik.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wewnętrzną
procedurą zakupów dostaw i usług.

3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1

Nazwa zamówienia: „Ochrona fizyczna i elektroniczna obiektów i mienia
Chemwik sp. z o. o ”

3.2

Zakres przedmiotu zamówienia: obejmuje wykonanie usługi ochrony zgodnie z przepisami
Ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997r ( Dz.U.2020.838 t.j. z dnia
2020.05.12 )(zwanej dalej „UOOM”) polegającej na:

1) Bezpośrednia ochrona fizyczna 1-go obiektu - CHEMWIK Sp. z o.o. „Oczyszczalnia Ścieków
„Kapuściska” przy ul. Toruńskiej 324a w Bydgoszczy podlegającej obowiązkowej ochronie,
polegającej na stałym, całodobowym dozorze sygnałów przesyłanych z elektronicznego systemu
antywłamaniowego, połączonego z systemem kamer telewizji użytkowej na obiektach Zamawiającego
w Bydgoszczy przez jednego pracownika oraz podjęcie stosownych działań przez GI na wezwanie
pracownika ochrony lub osób upoważnionych.
2) Całodobowy stały dozór sygnałów alarmowych przesyłanych gromadzonych i przetwarzanych w
elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych zamontowanych w 17 obiektach położonych na
terenach dawnego ZACHEMU, podłączonych do centrali Wykonawcy droga radiową lub przewodową
i podjęcie stosownych działań przez patrol Grupy Interwencyjnej w przypadku naruszenia systemu.
- przepompownia ścieków – 8 obiektów
- studnia wody przemysłowej - 4 obiekty
- 5 studni wody z ujęcia podziemnego
3) Wzmocnienie ochrony fizycznej dodatkowo o jednego pracownika ochrony na obiektach Chemwik
Sp. z o.o. w przypadku wprowadzenia stopni alarmowych zagrożenia terrorystycznego na dodatkowe
polecenie Prezesa Spółki w wymiarze 12rb/h. Ilość godzin może ulec zmianie w zależności od
uzasadnionych potrzeb Zamawiającego.
Rozliczenie nastąpi w oparciu o cenę jednostkową za 1 rb/h za jednego pracownika wskazaną w
wykazie cen stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
Ilość godzin określona w wykazie cen jest ilością szacunkową i w zależności od potrzeb
Zamawiającego może ulec zmianie.
Szczegółowo określa „Opis przedmiotu zamówienia” stanowiący Załącznik nr 10 do SWZ
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4. Termin wykonania zamówienia - 01.01.2022r do 31.12.2022r.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków
5.1 Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
5.1.1 Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
W szczególności Wykonawca musi posiadać aktualną koncesję na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia realizowanych w formie
bezpośredniej ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego, wydaną zgodnie z
UOOM.
5.1.2 Posiadania wiedzy i doświadczenia.
W szczególności Wykonawca musi wykonać lub wykonywać w okresie trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, usługi ochrony fizycznej co najmniej 1 obiektu
umieszczonego w ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń podlegających
obowiązkowej ochronie, o której mowa w art. 5 ust. 5 UOOM, przez okres co najmniej
jednego roku.
5.1.3 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
W szczególności Wykonawca musi dysponować:
5.1.3.1

uzbrojonym stanowiskiem interwencyjnym- USI umożliwiającym stały
dozór sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w
elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych zainstalowanych
na obiektach Zamawiającego.

5.1.3.2

co najmniej 1 oznakowanym samochodem z logo Wykonawcy.

5.1.3.3

osobami,

które

będą

uczestniczyć

w

wykonywaniu

niniejszego

zamówienia, odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu zamówienia:
5.1.3.3.1 co najmniej 1 grupą interwencyjną (GI) składającą się z
dwóch kwalifikowanych pracowników ochrony, wpisanymi na
listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zgodnie
z UOOM posiadającymi:
− ważne

poświadczenie

bezpieczeństwa

o

klauzuli

min.

„Zastrzeżone” lub pisemne upoważnienie wydane przez
kierownika jednostki organizacyjnej, zgodnie z art. 21 ust 4
ustawy z dnia 5.08.2010 r. (Dz.U.2019.742 t.j. z dnia
23.04.2019r.) o ochronie informacji niejawnych
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− pozwolenie na broń
5.1.3.3.2 co najmniej 11 kwalifikowanymi pracownikami ochrony,
wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony
fizycznej

zgodnie

z

UOOM,

posiadającymi

ważne

poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli min. „Zastrzeżone”
lub pisemne upoważnienie wydane przez kierownika jednostki
organizacyjnej, zgodnie z art. 21 ust 4 ustawy z dnia 5.08.2010
r. (Dz.U.2019.742 t.j. z dnia 23.04.2019r.) o ochronie
informacji niejawnych w tym:
−

co najmniej 4 kwalifikowanych pracowników ochrony
fizycznej obiektu;

−

co najmniej 6 kwalifikowanych pracowników ochrony
do Grupy Interwencyjnej;

5.1.3.3.3 co najmniej 1 wykwalifikowanego pracownika ochrony, który
w przypadku wprowadzenia stopni alarmowych zagrożenia
terrorystycznego

wykorzystany

będzie

do

wzmocnienia

ochrony na obiektach Chemwik Sp. z o.o.
Wszyscy pracownicy ochrony (6) przewidziani do pełnienia służby w składach grup interwencyjnych
muszą posiadać dodatkowo pozwolenie na broń.
5.1.4

Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

W szczególności Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000 000,00 zł
5.2

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy:
5.2.1

wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

5.2.2

wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali
oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5.2.3

wykonawców (dotyczy osób fizycznych, wspólników w spółkach jawnych,
partnerów lub członków zarządu w spółkach partnerskich, komplementariuszy
w

spółkach

komandytowych

oraz

spółkach

komandytowo-akcyjnych,

urzędujących członków organu zarządzającego osób prawnych), których
prawomocnie

skazano

za
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postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
5.2.4

podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o
zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

5.3

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach ekonomicznych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia.

5.4

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, określonych w pkt 5.1.1, 5.1.2,
5.1.3 SWZ polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w pkt 5.3
SWZ, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca
jest zobowiązany złożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w
pkt. 6.1.8- 6.1.9 SWZ.

5.5

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów
dotyczących sytuacji ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może
przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie
opisanego przez Zamawiającego warunku.

5.6

Ocena spełniania warunków, o których mowa w pkt. 5.1 i 5.2:
5.6.1 Zostanie dokonana na podstawie złożonych przez Wykonawców oświadczeń i
dokumentów (wymienionych w pkt. 6) potwierdzających spełnienie warunków.
5.6.2 Niewykazanie przez Wykonawcę spełnienia chociażby jednego warunku
skutkować będzie wykluczeniem z

postępowania.

Ofertę Wykonawcy

wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
5.7

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
5.7.1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia - oryginał pełnomocnictwa należy
dołączyć do oferty.
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5.7.2 Wykonawcy występujący wspólnie spełnią:
5.7.2.1

warunki wymienione w pkt 5.1 w sumie,

5.7.2.2

warunki wymienione w pkt. 5.2 udokumentują dla każdego z
Wykonawców oddzielnie.

Realizacja zamówienia przy pomocy podwykonawców

5.8

5.8.1

Wykonawca może powierzyć podwykonawcom wykonanie: usługi ochrony
świadczonej przez grupy interwencyjne. Zamawiający żąda wskazania przez
Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy
podwykonawcom.

5.8.2

Zamawiający nie dopuszcza zatrudniania przez podwykonawcę dalszych
podwykonawców.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
6.1 Wykonawca, na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w pkt 5 jest
zobowiązany dostarczyć następujące oświadczenia lub dokumenty:
6.1.1

Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ;

6.1.2

Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób
i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia technicznego,
wydaną na podstawie UOOM.

6.1.3

Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz,
których

usługi zostały wykonane - sporządzony według wzoru stanowiącego

Załącznik nr 4 do SWZ oraz załączeniem dowodów, czy usługi zostały wykonane lub
są wykonywane należycie;
Jeżeli Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w
Wykazie, wykonanych lub wykonywanych usług zostały wcześniej wykonane,
Wykonawca nie ma obowiązku przedkładać dowodów, o których mowa w pkt 6.1.3 SWZ.

6.1.4

Wykaz urządzeń technicznych, dostępnych Wykonawcy usług w celu realizacji
zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ;

6.1.5

Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające ilość osób wraz z ich kwalifikacjami
zawodowymi oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, które będą
uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia sporządzone według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ.

6.1.6

Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
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6.1.7

Jeżeli Wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w pkt. 5.1.1- 5.1.3 na zasoby innych podmiotów
przedkłada dokumenty:
−

pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia,

dodatkowo, jeżeli wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełnienia warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.1.4 na zasoby innych podmiotów
przekłada dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia;
6.1.8

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – sporządzone według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ;

6.1.9

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 pkt 5.1.1,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

6.1.10 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;
6.1.11 Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenia, 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;
6.1.12 Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w pkt.
13.2.7.6 SWZ, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej ––
sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ;
6.1.13 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, 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 - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

−

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
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społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawiony nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
albo, jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów
wymienionych wyżej, dokument zawierający 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 notariuszem wystawiony odpowiednio nie wcześniej niż 3 miesiące lub 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert
6.2 Dokumenty wymienione w pkt. 6.1 powinny zostać złożone w formie:
6.2.1

oryginału - wypełnione formularze stanowiące Załączniki nr 1-8 do SWZ

6.2.2

poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii – dokumenty
wymienione w pkt. 6.1.2, 6.1.6, 6.1.9- 6.1.11 SWZ oraz dowody, o których mowa w
pkt. 6.1.3 SWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na
zasobach których wykonawca polega, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio
wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem
odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
Jeżeli aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej jest samodzielnie pobranym przez Wykonawcę wydrukiem
komputerowym – to nie musi być poświadczony przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

6.2.3

dowodem, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, powinno być
poświadczenie lub oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia,
zawierające co najmniej:
− wskazanie nazwy (firmy) podmiotu, który wykonał zamówienie,
− wskazanie podmiotu, na rzecz którego zamówienie zostało wykonane lub jest
wykonywane,
− potwierdzenie, że zamówienie zostało wykonane lub jest wykonywane należycie,
− imię i nazwisko oraz podpis osoby (osób) uprawnionej do poświadczenia
określonych w dokumencie faktów
Poświadczenie lub oświadczenie w odniesieniu do nadal wykonywanych usług
okresowych lub ciągłych powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert
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6.2.4

pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów powinno zostać złożone w formie oryginału oraz być podpisane
przez osoby (oznaczone z imienia i nazwiska) upoważnione do reprezentowania
innego podmiotu i zawierać co najmniej:
− zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
− sposób wykorzystania innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
niniejszego zamówienia,
− charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
− zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu niniejszego
zamówienia.

6.2.5

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

6.3 Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu w sytuacji, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub
budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
6.4 Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli
wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, wymienionych w pkt. 6, lub
którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego
oświadczenia i dokumenty, wymienione w pkt. 6, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe
pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone
na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął
termin składania ofert.
6.5 Zamawiający może wezwać także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia
wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, wymienionych w pkt. 6.

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami
7.1 Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
7.1.1

W niniejszym postępowaniu wnioski, zawiadomienia, wezwania, informacje
Zamawiający i Wykonawcy

przekazują: drogą elektroniczną

(adres

e-mail

Zamawiającego zamowienia@chemwik.pl), z zastrzeżeniem pkt. 7.1.2.
7.1.2

Forma pisemna zastrzeżona jest dla:
7.1.2.1 Złożenia oferty, dokumentów wymienionych w pkt. 6 oraz pełnomocnictw
oraz oświadczeń wykonawcy w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w
pkt. 6.4, 6.5, 13.2.3 SWZ.
7.1.2.2 Zawiadomień, o których mowa w pkt. 13.2.9 i w pkt. 13.2.11
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7.1.3

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują wnioski, zawiadomienia, wezwania,
informacje e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt
ich otrzymania.

7.1.4

Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na e-maila podany przez
Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się
Wykonawcy z treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do
potwierdzenia otrzymania pisma w sposób określony wyżej oświadczy, iż wiadomości
nie otrzymał.

7.1.5

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
SWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści
SWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej lub
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa
na bieg terminu składania wniosku. Zamawiający jednocześnie przekaże treść
wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SWZ, bez ujawniania źródła
zapytania oraz zamieści ją na tej stronie internetowej, na której zamieszczona została
SWZ.

7.1.6

Zebranie Wykonawców w celu zapoznania się z obiektami przewidzianymi do
ochrony odbędzie się 08.11.2021r. o godz. 1100. Przedstawiciel Wykonawcy

uczestniczący w zebraniu musi posiadać upoważnienie do uczestnictwa w
zebraniu, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy
oraz aktualne poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji
niejawnych, oznaczonych co najmniej klauzulą „Zastrzeżone” lub pisemne
upoważnienie, wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej w zakresie
dostępu do informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone” oraz
licencje kwalifikowanego pracownika ochrony (do wglądu w dniu wizji).
W związku z udostepnieniem Wykonawcy podczas zebrania informacji
stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa oraz z uwagi, iż zebranie może odbywać
się na czynnych obiektach, wejście uczestników zebrania na teren obiektów oraz
udział w zebraniu będą możliwe pod warunkiem:
a) zastosowania się do właściwych procedur funkcjonujących na terenie
obiektów Zamawiającego
oraz
b) zapewnienia odpowiedniej ochrony powziętych w trakcie zebrania informacji o
poufnym charakterze w zakresie określonym przez Zamawiającego tj.
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Wykonawca przed przystąpieniem do oględzin zobligowany jest do podpisania
zobowiązania do zachowania poufności.
7.1.7

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę SWZ Zamawiający zamieści na tej stronie
internetowej, na której zamieszczona została SWZ.

7.2 Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
7.2.1

W sprawach merytorycznych: pełnomocnik ds. bezpieczeństwa i ochrony tel.
795 135 481

7.2.2

W sprawach formalnych: specjalista ds. zamówień: tel. 664 033 474

8. Wymagania dotyczące wadium
8.1

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

9. Termin związania ofertą
9.1

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni.

9.2

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

9.3

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10. Opis sposobu przygotowywania ofert
10.1 Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
10.2 Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim.
10.3 Kompletna oferta musi zawierać:
10.3.1 Formularz oferty sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ,
10.3.2 Wykaz cen sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ,
10.4 Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (osobę/osoby uprawnioną do reprezentacji
Wykonawcy). Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio
wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie
wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z
właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa wystawionego
przez osoby do tego upoważnione lub kopię pełnomocnictwa poświadczoną przez notariusza
za zgodność z oryginałem.
10.5 Wykonawca może zastrzec w ofercie, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca nie może zastrzec informacji zawartych w Formularzu oferty, Wykazie cen
10.6 Wykonawca składa wraz z ofertą dokumenty wymienione w pkt. 6.
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10.7 Zamawiający zaleca, aby:
10.7.1 Wszystkie wypełnione strony oferty oraz wypełnione strony dokumentów zostały
ponumerowane.
10.7.2 Oferta i dołączone do niej dokumenty zostały trwale połączone.
10.8 Ofertę należy złożyć w kopercie:
10.8.1 Zaadresowanej na: Chemwik sp. z o.o.,
10.8.2 Oznaczonej: „OFERTA”, nazwą zamówienia: „Ochrona fizyczna i elektroniczna
obiektów i mienia Chemwik sp. z o. o. .”
10.8.3 Z nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy.
10.9

Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

10.10 W

przypadku

zmiany

lub

wycofania

–

oferty

oświadczenie

wykonawcy

o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty należy złożyć w kopercie:
10.10.1 Opisanej jak w pkt 10.8 SWZ;
10.10.2 Dodatkowo oznaczonej wyrazem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”;
10.10.3 W miejscu i terminie, o którym mowa w 11.1 SWZ
10.11 Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po upływie terminu
składania ofert.
10.12 Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu
otwarcia ofert.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
11.1 Ofertę należy złożyć w terminie do: 30.11.2021r. godz. 1200, w siedzibie Zamawiającego, w
Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 324a, w Sekretariacie.
11.2 Otwarcie ofert nastąpi 30.11.2021r. o godz. 1215, w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy
przy ul. Toruńskiej 324a.
11.3 Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem kopert
zawierających oferty, których te zmiany dotyczą.
W ZWIĄZKU ZE STANEM ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO KTÓRY OBOWIĄZUJE W
POLSCE W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ SARS-CoV-2, W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO
PRACOWNIKÓW
ZAMAWIAJĄCEGO,

WYKONAWCÓW,
OTWARCIE

JAK

OFERT

I

SAMYCH

ODBĘDZIE

SIĘ

W

PRACOWNIKÓW
WYZNACZONYM

TERMINIE WYŁĄCZNIE W OBECNOŚCI PRACOWNIKÓW ZAMAWIAJĄCEGO.
INFORMACJĘ DOTYCZĄCĄ ZŁOŻONEJ OFERTY, W TYM NAZWY I ADRESY
WYKONAWCÓW

ORAZ

CENY,

ZAMAWIAJĄCY

PRZEŚLE

WSZYSTKIM

WYKONAWCOM, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTĘ W POSTĘPOWANIU.
W

PRZYPADKU

ZAINTERESOWANYCH

NIEBIORĄCYCH

POSTĘPOWANIU, NA PISEMNY WNIOSEK STRONY.
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12. Opis sposobu obliczenia ceny
12.1 Podana w ofercie cena musi być wyrażona w zł.
12.2 Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz obejmować wszelkie
koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia.
12.3 Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty i obliczona w sposób
uwzględniający:
12.3.1 Układ podany w Wykazie cen z uwzględnieniem, że suma cen z Wykazu cen
powinna odpowiadać cenie przedstawionej w Formularzu Oferty.
12.3.2 Obliczenie wartości poszczególnych pozycji Wykazu cen i ceny przedstawionej w
Formularzu Oferty, dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
12.3.3 Cykl realizacji przedsięwzięcia w tym skutki wzrostu cen towarów i usług do końca
realizacji przedmiotu zamówienia.
12.3.4 Wykonawca wypełniając Wykaz cen w poszczególnych pozycjach wstawia:
−

w kolumnie 5 - ceny jednostkowe, które są niezmienne,

−

w kolumnie 6 - iloczyn ceny jednostkowej (podanej w kolumnie 5) i ilości
(określonej w kolumnie 4).

W przypadku, jeżeli, Wykonawca:
− określi cenę jednostkową (w kolumnie 5), a nie określi ceny (w kolumnie 6) Zamawiający poprawi omyłkę, wstawiając cenę będącą iloczynem ceny
jednostkowej i ilości,
− określi cenę (w kolumnie 6), a nie określi ceny jednostkową (w kolumnie 5) Zamawiający poprawi omyłkę, wstawiając cenę jednostkową będącą ilorazem
ceny i ilości,
− nie określi ceny jednostkowej (w kolumnie 5) i nie określi ceny (w kolumnie 6)
- Zamawiający odrzuci ofertę
12.3.5 Wykonanie zobowiązań wynikających z postanowień umowy.
12.3.6 W cenie Wykonawca uwzględni podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Podatek VAT Wykonawca doliczy, we wskazanej pozycji Wykazu cen
(poszczególne pozycje Wykazu cen zostaną sporządzone bez uwzględniania podatku
VAT).

13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
13.1 Opis kryteriów oceny ofert
13.1.1 Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
13.1.1.1zostaną złożone przez Wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni przez
Zamawiającego z niniejszego z postępowania.
13.1.1.2 nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
13.1.2 Kryteria oceny ofert.
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Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną bez podatku VAT.
13.2 Sposób oceny ofert
13.2.1 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z
zastrzeżeniem treści następnego punktu (13.2.2.), dokonywanie jakiejkolwiek
zmiany w jej treści.
13.2.2 Zamawiający poprawi w ofercie, która nie podlega odrzuceniu:
13.2.2.1 oczywiste omyłki pisarskie,
13.2.2.2 oczywiste

omyłki

rachunkowe,

z

uwzględnieniem

konsekwencji

rachunkowych dokonanych poprawek,
13.2.2.3 inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
13.2.3 Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i
budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub
wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie
wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających
wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:
13.2.3.1

oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań
technicznych,
zamówienia

wyjątkowo
dostępnych

sprzyjających
dla

warunków

wykonawcy,

wykonywania

oryginalności

projektu

wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny
nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę (Dz.U.2020.2207 t.j. z dnia 2020.12.10.);
13.2.3.2

pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

13.2.4 Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na
Wykonawcy.
13.2.5 Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli
dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dokumentami potwierdza, że
oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
13.2.6 Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie można dokonać wyboru oferty
najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie
bez podatku VAT, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
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Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen bez podatku VAT
wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
13.2.7 Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy:
13.2.7.1

podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w
okolicznościach, o których mowa w pkt. 5.2 SWZ,

13.2.7.2

wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem
prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia
oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że
udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej
konkurencji,

13.2.7.3

nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą,

13.2.7.4

złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ
na wynik prowadzonego postępowania,

13.2.7.5

nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

13.2.7.6

należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2021.275 t.j.
z dnia 2021.02.11), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące
między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej
konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie
zamówienia,

13.2.7.7

w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony
poważnie naruszyli obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy
wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest
w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych.
Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne,
organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu
naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody
powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał
się do ich naprawienia.

13.2.8

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
13.2.8.1 jej treść nie odpowiada treści SWZ, z zastrzeżeniem pkt. 13.2.2.3,
13.2.8.2 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
13.2.8.3 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
13.2.8.4 została

złożona

przez

Wykonawcę

postępowaniu o udzielenie zamówienia,
13.2.8.5 zawiera błędy w obliczeniu ceny,
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13.2.8.6 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie
zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt. 13.2.2.3,
13.2.8.7 wykonawca

nie

potwierdzi,

że

oferowane

usługi

odpowiadają

wymaganiom określonym przez zamawiającego,
13.2.8.8 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
13.2.9

Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców, którzy
złożyli oferty, o:
13.2.9.1 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i
nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy,
którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo
imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy
Wykonawców, którzy złożyli oferty,
13.2.9.2 Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne,
13.2.9.3 Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
13.2.9.4 terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia może być
zawarta.

13.2.10

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
13.2.10.1

nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

13.2.10.2

oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może
zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

13.2.10.3

w przypadkach, o których mowa w pkt. 13.2.6, zostały złożone oferty
dodatkowe o takiej samej cenie bez podatku VAT;

13.2.10.4

wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie
postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

13.2.10.5

postępowanie

obarczone

jest

niemożliwą

do

usunięcia

wadą

uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia;
13.2.11 O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
13.2.11.1

ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia
postępowania przed upływem terminu składania ofert,

13.2.11.2

złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie
terminu składania ofert

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
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14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
14.1 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od
dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to
zostało przesłane drogą elektroniczną, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane pisemnie
(pocztą).
14.2 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia przed upływem terminu, o
którym mowa w pkt. 14.1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona
tylko jedna oferta.
14.3 Wykonawca,

którego

oferta

została

wybrana,

w

terminie

wyznaczonym

przez

Zamawiającego, zobowiązany jest stawić się w siedzibie Zamawiającego przy ulicy
Toruńskiej 324a w Bydgoszczy w celu podpisania umowy.
14.4 Wykonawca, na co najmniej 5 dni przed podpisaniem umowy, jest zobowiązany do
przekazania Zamawiającemu do akceptacji wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do
realizacji

przedmiotu

zamówienia

(odpowiednio

do

wykonywanych

czynności)

stanowiącego załącznik 12 do SWZ wraz z kserokopią:
1) ważnego poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli min. „Zastrzeżone” lub pisemne
upoważnienie wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej, zgodnie z art. 21 ust 4
ustawy z dnia 5.08.2010 r. (Dz.U.2019.742 t.j. z dnia 2019.04.23) o ochronie informacji
niejawnych
2)

pozwolenia na broń (dla osób skierowanych do grup interwencyjnych)

3) legitymacji kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej zgodnie z art. 20 pkt.1)
UOOM
14.5 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wykonał zobowiązań, o których
mowa w pkt 14.4 to Zamawiający uzna, że Wykonawca odmówił zawarcia umowy.
14.6 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,
Zamawiający

wybierze

ofertę

najkorzystniejszą

spośród

pozostałych

ofert,

bez

przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w pkt.
13.2.10.
14.7 Dniem zawarcia umowy będzie dzień podpisania umowy przez strony.

15. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie niniejszego zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 9
do SWZ

16. Informacje uzupełniające
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16.1

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

16.2

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

16.3

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

16.4

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą odbywały się w pieniądzu
polskim. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

16.5

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

16.6

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

16.7

Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 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 o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) stanowi Załącznik nr 11 do
SWZ.

17. Wykaz Załączników do SWZ:
17.1

Wzór Formularza oferty - Załącznik nr 1

17.2

Wzór Wykazu cen - Załącznik nr 2

17.3

Wzór Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3

17.4

Wzór Wykazu wykonanych lub wykonywanych usług - Załącznik nr 4

17.5

Wzór Wykazu urządzeń technicznych - Załącznik nr 5

17.6

Wzór Oświadczenia, Wykonawcy potwierdzający ilość osób, które będą uczestniczyć w
realizacji przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 6

17.7

Wzór Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 7

17.8

Wzór Informacji dot. grupy kapitałowej - Załącznik nr 8

17.9

Wzór umowy - Załącznik nr 9

17.10 Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 10
17.11 Klauzula informacyjna administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych Załącznik nr 11
17.12 Wykaz osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 12

…………………………………

…………………………………...

………………………………..

Opracowała

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

Akceptuję
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