Nr sprawy BA-III.254.6.2016.PK
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA USŁUGI SPOŁECZNE
w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych, zwanej w dalszej części „ustawą Pzp” ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 )
na:

„Usługę zapewnienia stałej ochrony osób i
mienia w budynkach Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego”

1

I.

Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
Adres strony internetowej Zamawiającego: www.mazowieckie.pl (www.bip.mazowieckie.pl)
Dni i godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku, w godz.: 8.00-16.00.
II.

Tryb udzielenia zamówienia.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
art. 39 i nast., art. 138 h oraz 138 o. ustawy Pzp.
III.
Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa społeczna polegająca na zapewnieniu bezpośredniej
ochrony fizycznej obiektów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz
osób i mienia znajdującego się w tych obiektach, konwojowanie mienia w wyznaczonym
miejscu i terminie oraz monitorowanie (przez stanowisko centrum monitorowania
alarmów
wykonawcy)
sygnałów
alarmowych
przeciwnapadowych
i
przeciwwłamaniowych z tych obiektów i zapewnienie przyjazdu grupy interwencyjnej
2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4 Usługi ochroniarskie, 79711000-1
Usługi nadzoru przy użyciu alarmu, 79715000-9 Usługi patrolowe.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji zawarte są w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jej załącznikach.
4. Zamawiający nie przewiduje spotkania z Wykonawcami.
5. Wszelkie dokumenty złożone wraz z ofertą w języku obcym powinny być złożone z
tłumaczeniem na język polski.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
9. Wykonawca wskaże w ofercie zakres zamówienia, który powierzy do wykonania
podwykonawcy w przypadku gdy nie będzie samodzielnie wykonywał zamówienia.
10. Procedura zamówienia jest jawna.
IV.

Termin wykonania zamówienia.

1. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie od 1 stycznia 2017 r. do 31
grudnia 2017r.
V.
1.

Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu;
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów.
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Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję, wydaną
przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na na podjęcie działalności
gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, a wymaganej
przepisami ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności
gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22
sierpnia 1997 roku o ochronie osób i imienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1432).
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże,
że:
a) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę sumy
ubezpieczenia nie mniejszą niż 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych), ważną
przez okres obowiązywania umowy
3) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże,
że:
a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że należycie wykonał, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, usługi ochrony minimum 4 „budynków
użyteczności publicznej” o powierzchni użytkowej nie mniejszej, niż 20.000 m2
każdy oraz łącznej wartości minimum 1.000.000 zł (jednego miliona złotych)
brutto.
Na potrzeby niniejszego postępowania do kategorii „budynków użyteczności
publicznej” zaliczone będą tylko ogólnie dostępne budynki banków, biurowce,
hotele, szkoły, uczelnie, teatry, muzea, szpitale, porty lotnicze, dworce, sądy,
prokuratury, hale i stadiony sportowe.
W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie jeden z
wykonawców samodzielnie musi wykazać wymagane doświadczenie.
Wykonawca może wykazać mniejszą liczbę obiektów pod warunkiem
wykazania świadczenia usługi na łącznej powierzchni minimum 30.000 m2.
b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej jedną
własną, całodobową stacją monitorowania alarmów
c) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje i skieruje do
realizacji zamówienia, kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
(wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej) w ilości
minimum 48 osób, z czego minimum 38 osób w wieku do 60 lat, w tym:
- 1 osobą – Szefem Ochrony – organizującym i kierującym zespołem
pracowników ochrony w lokalizacji pl. Bankowy 3/5, posiadającą minimum 5 –
letnie doświadczenie pracy w ochronie na stanowisku funkcyjnym (szef
ochrony/koordynator/dowódca zmiany);
- 4 osobami – Dowódcami Zmiany – posiadającymi minimum 2 – letnie
doświadczenie pracy w ochronie na stanowisku dowódcy zmiany;
- 43 osobami – pracownikami bezpośredniej ochrony fizycznej pełniących stałą
ochronę obiektów (zakres wg załącznika nr 5 do SIWZ);
- 3 zmotoryzowanymi patrolami interwencyjnymi
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W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie wykonawcy
łącznie mogą spełnić ten warunek.
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
ZAŁĄCZANE DO OFERTY:
1.

2.

3.

4.

5.

Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte
w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie,
o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw
wykluczenia.
Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w
oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim
powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje
o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zamawiający wymaga załączenia przedmiotowego zobowiązania do oferty.
Zobowiązanie musi być wystawione przez podmiot udostępniający dane zasoby. Do
ewentualnego wykorzystania formularz - załącznik nr 4 do SIWZ.
SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCĘ NAJWYŻEJ OCENIONEGO:

6.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni,
terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
6.1 wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie
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wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
6.2 wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania
tymi osobami.
6.3 aktualnej koncesji wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w
zakresie usług ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej na
podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia ( Dz. U. z
2016 r. poz. 1432).
6.4.odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1
ustawy Pzp. Niniejszy dokument będzie wymagany również w stosunku do
podmiotu udostępniającego zasoby celem spełnienia przez wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu.
6.5 opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę
wynikającą z warunków udziału w postępowaniu.
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami.
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz
Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty,
umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ
(również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3
ustawy Pzp), dla których ustawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się
numerem sprawy określonym w SIWZ.
Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę
pisemnie winny być składane na adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie,
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa Pan Rafał Kacprzak – Dyrektor.
Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę
drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: ba@mazowieckie.pl.
Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w formie
elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu
ich otrzymania.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o
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którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia
na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego ogłoszenia, w tym
zmiany terminu składania i otwarcia ofert. Informację o zmianie Zamawiający zamieści
na stronie internetowej, na której udostępniono niniejsze ogłoszenie, tj.
http://bip.mazowieckie.pl.
9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.
10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
11. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Pan Rafał Kacprzak – Dyrektor Biura Administracyjnego (adres e-mail:
ba@mazowieckie.pl).
VIII. Wymagania dotyczące wadium.

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

Wykonawca zobowiązany jest wnieść, przed upływem terminu składania ofert, wadium
w wysokości 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych);
Wadium może być wniesione w:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359).
Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w 72 1010 1010 0137
1013 9120 0000, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu nr BAIII.254.6.2016.PK” oraz NIP Wykonawcy.
Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków
pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VIII. 3
niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia
i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej –
dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty.
Oryginały gwarancji lub poręczeń powinny być załączone do oferty.
Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać
klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę pełnej kwoty wadium na rzecz
Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i
w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp.
Gwarancja wadialna wnoszona w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
powinna zawierać następujące elementy:
nazwy: dającego zlecenie (Wykonawcy), Beneficjenta gwarancji (Zamawiającego),
gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz
wskazanie ich siedzib,
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9.
10.
11.
12.

określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
kwotę gwarancji,
termin ważności gwarancji,
zobowiązanie gwaranta (zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy PZP) do: „bezwarunkowej
zapłaty kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Beneficjenta Gwarancji
zawierające oświadczenie, że Wykonawca, którego ofertę wybrano:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie, lub
b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.”
13. zobowiązanie gwaranta (zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy PZP) do: „bezwarunkowej
zapłaty kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Beneficjenta Gwarancji
zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w
art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1,
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust 1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej”.
Oświadczenie Beneficjenta Gwarancji zostanie skonkretyzowane w zależności od
wystąpienia przesłanek określonych w tym przepisie.
14. Gwarancja musi być egzekwowalna i wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, podlegać prawu polskiemu, a w sporach z gwarancji wyłącznie właściwy musi
być Sąd Powszechny siedziby Zamawiającego.
15. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku przedłużenia
terminu związania ofertą konieczne jest przedłużenie okresu ważności wadium albo,
jeżeli nie jest to możliwie, wniesienie nowego wadium na przedłużony okres związania
ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy
jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
16. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej
formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania.
17. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania
jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w
terminie określonym przez Zamawiającego.
18. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
19. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na
poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.
IX. Termin związania ofertą.
1.
2.

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia
umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może
tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do
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3.
4.

X.
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie
dłuższy jednak niż 60 dni.
Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty
wadium.
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Opis sposobu przygotowywania ofert.
Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru
stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie
oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie
dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności,
oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień
SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia
Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy;
2) oświadczenia wymienione w rozdziale VI. 1-4 niniejszej SIWZ z wykorzystaniem
wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ,
3) zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia zasobów w przypadku gdy
Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
powołuje się na te zasoby, z wykorzystaniem formularza – Załącznik nr 4 do
SIWZ.
Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub
inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości
odpowiadającej cenie oferty.
W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)
Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii
poświadczonej notarialnie.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie
opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich
ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a
cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np.
zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis
treści.
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9.

Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być
parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie.
11. Zaleca się, aby opakowanie było opatrzone w:
11.1. nazwę i adres Wykonawcy,
11.2. nazwę i adres Zamawiającego:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
11.3. oznaczenie:
„Usługa zapewnienie stałej ochrony osób i mienia w budynkach Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego Nr postępowania BA-III.254.6.2016.PK”
„NIE OTWIERAĆ PRZED 28.11.2016 r. godz. 11:00”.

12.

13.

14.

15.

16.

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty
składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od
chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania
ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były
przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem
„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych
elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w
trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i
skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05)
ich odtajnieniem.
Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie
w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić
będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica
przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie
w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do
złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o
wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu
zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie
odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA”
zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po
stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
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17. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad
jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty
oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu
poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty
ofert wycofywanych nie będą otwierane.
18. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN,
Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski – Tabela
A z dnia wszczęcia postępowania.
19. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt
3 ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i
obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym
przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ.
Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym
zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.
XI.

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na adres:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
do dnia 28.11.2016 r. do godz. 10.00
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.11.2016 r. o godz. 11.00 w budynku Mazowiecki Urząd
Wojewódzki w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, w sali 183 Otwarcie
ofert jest jawne.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina
wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy
kurierską.
3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4
ustawy Pzp.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.mdkmm.pl
informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
XII.

Opis sposobu obliczania ceny.

1. Oferta musi zawierać cenę przedstawioną za całość wykonania przedmiotu zamówienia,
zwaną dalej „ceną ofertową”. Ceną ofertową w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 ze zm.), jest wartość wyrażona w
jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający będzie obowiązany zapłacić Wykonawcy za
towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek
akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega
obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.
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2. Cenę ofertową należy przedstawić na ,,Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik nr
1 do SIWZ, z podatkiem VAT (brutto), wyliczonym przez Wykonawcę zgodnie z
przepisami obowiązującymi na dzień składania ofert.
3. Cena ofertowa musi być: podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po
przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5
należy zaokrąglić w górę).
4. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny ofertowej w kilku wariantach.
5. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie 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 doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować
Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa /
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty
podatku.
XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Przed porównaniem cen ofert, zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający poprawi w
ofertach oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na
niezgodności oferty z SIWZ nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
2. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów:
1) cena ofertowa– 60 %,
2) doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia – 30 %,
3) gwarantowany czas przyjazdu patrolu interwencyjnego – 10 %.
3. Przy dokonywaniu oceny komisja przetargowa posłuży się następującym wzorem dla
kryterium „cena” ”- C – waga 60 %::
C= Cn / Co x 100 pkt x 60%
gdzie:
C = przyznane punkty
Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert
Co = cena oferty ocenianej
W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 pkt.
4. Zasady oceny ofert dla kryterium: doświadczenie osób skierowanych do realizacji
zamówienia (niebędących Szefem Ochrony lub Dowódcą Zmiany) - D – waga 30%
4.1. W ramach ww. kryterium Zamawiający będzie oceniał skierowanie przez Wykonawcę

do realizacji zamówienia osób (z wyłączeniem Szefa Ochrony i Dowódcy Zmiany)
posiadających doświadczenie i praktykę zawodową w ochronie obiektów użyteczności
publicznej.
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Uwaga: jeżeli Wykonawca zadeklaruje skierowanie osób posiadających doświadczenie
i praktykę zawodową jak niżej, wszystkie osoby skierowane do realizacji zamówienia
muszą posiadać wymagane doświadczenie.
Zasady naliczania kar umownych w razie stwierdzenia wykonywania przedmiotu umowy
przez osoby nie posiadające wymaganego doświadczenia określa wzór umowy.
4.2. Na potrzeby niniejszego postępowania do kategorii „obiektów użyteczności
publicznej” zaliczone będą tylko ogólnie dostępne budynki banków, biurowce, hotele,
szkoły, uczelnie, teatry, muzea, szpitale, porty lotnicze, dworce, sądy, prokuratury, hale
i stadiony sportowe.
4.3. Ocena będzie dokonywana na podstawie oświadczenie wykonawcy w formularzu
ofertowym.
4.4. Wykonawca otrzyma:
a) Za skierowanie do realizacji zamówienia wszystkich osób posiadających minimum 2
letnie doświadczenie – 10 pkt;
b) Za skierowanie do realizacji zamówienia wszystkich osób posiadających minimum 3
letnie doświadczenie – 20 pkt
c) Za skierowanie do realizacji zamówienia wszystkich’; osób posiadających minimum
4 letnie doświadczenie – 30 pkt
4.5. W przypadku nie wskazania 2, 3 lub 4 letniego doświadczenia i praktyki zawodowej
wszystkich osób skierowanych do realizacji zamówienia Wykonawca otrzyma 0 pkt.
4.6. Maksymalna ilość punktów do uzyskania w ramach kryterium doświadczenia wynosi
30 pkt.
5. Zasady oceny ofert dla kryterium „gwarantowany czas przyjazdu patrolu
interwencyjnego” – G – waga 10 %
5.1. W ramach ww. kryterium Zamawiający będzie oceniał gwarantowany, przez
Wykonawcę, czas przyjazdu patrolu interwencyjnego na teren siedziby Zamawiającego od
momentu zgłoszenia alarmowego wykonanego przez pracownika ochrony stałej lub
wyznaczonej osoby ze strony Zamawiającego.
4. Ocena będzie dokonywana na podstawie oświadczenie wykonawcy w formularzu
ofertowym.
5. Wykonawca otrzyma:
a) Za zaoferowanie gwarantowanego czasu przyjazdu zmotoryzowanego patrolu
interwencyjnego w czasie od 10 do 15 minut – 1 pkt;
b) Za zaoferowanie gwarantowanego czasu przyjazdu zmotoryzowanego patrolu
interwencyjnego w czasie od 6 do 10 minut – 5 pkt;
c) Za zaoferowanie gwarantowanego czasu przyjazdu zmotoryzowanego patrolu
interwencyjnego w czasie 5 minut lub mniej – 10 pkt;
Zamawiający zastrzega, ze czas przyjazdu patrolu nie może przekroczyć 15 minut.
Zadeklarowanie przez Wykonawcę czasu dojazdu zmotoryzowanego patrolu
interwencyjnego w czasie powyżej 15 minut będzie skutkować przyznaniem 0 pkt w
tym kryterium.
5.4. Maksymalna ilość punktów do uzyskania w ramach kryterium doświadczenia wynosi
10 pkt.
6. W oparciu o powyższe kryteria Zamawiający obliczy łączną punktację, uzyskaną przez
każdą z Ofert. Łączna liczba punktów, jaką uzyska dana oferta będzie stanowiła sumę
punktów przyznanych Ofercie za kryterium cena oraz doświadczenie zgodnie z poniższym
wzorem:

12

W = C + D +G
gdzie:
W – ocena końcowa,
C – punkty za cenę,
T – doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia,
G – punkty za zaoferowany gwarantowany czas przyjazdu patrolu interwencyjnego.
7. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy
najkorzystniejszą ofertę.
8.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta
odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w
SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
9. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający
spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli
zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
zamawiającego ofert dodatkowych (art. 91 ust. 4 ustawy Pzp).
10. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.
XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1.

2.

3.
4.
5.

XV.

Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to
nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy
przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna
określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych
do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia,
oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu
zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy
konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
Zawarcie umowy nastąpi według wzoru Zamawiającego.
Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
Jeżeli wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę uchyla się od zawarcia umowy
lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający
może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w
postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych
ofert.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
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Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynosi 5 % ceny całkowitej
podanej w ofercie.
Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:
a. pieniądzu,
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c. gwarancjach bankowych,
d. gwarancjach ubezpieczeniowych,
e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przed wyznaczonym terminem
podpisania umowy, z oznaczeniem „ Zabezpieczenie należytego wykonania umowy –
postępowanie nr BA-III.254.6.2016.PK.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu, należy wpłacić na
konto Zamawiającego: 72 1010 1010 0137 1013 9120 0000.
Wzór poręczenia wnoszonego w postaci poręczenia lub gwarancji Zamawiający
przedstawił w załączniku nr 2 do umowy.
Z chwilą zaistnienia przynajmniej jedno z wymienionych przypadków Zamawiający
wystąpi do Gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty, stanowiącej
zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Żądanie będzie zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek
dodatkowych warunków lub wykonania czynności, jak również od przedłożenia
dodatkowej dokumentacji. Dopuszczalnym żądaniem Gwaranta może być dokument
potwierdzający, że osoba która podpisała wezwanie do zapłaty w imieniu Beneficjenta ,
jest upoważniona do jego reprezentowani lub przesłanie wezwania do zapłaty za
pośrednictwem banku prowadzącego rachunek bankowy Beneficjenta.
Dokumentami uzasadniającymi żądanie roszczeń mogą być ponadto:
a. Wykaz niewykonanych lub nienależycie wykonanych elementów stanowiących
przedmiot umowy,
b. Kopia pisma/pism wzywających Wykonawcę do należytego wykonania przedmiotu
umowy,
c. Oświadczenie Zamawiającego, że pomimo kierowanych pism, Wykonawca nie
wykonał należycie przedmiotu umowy.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy,
jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie
zamówienia publicznego na takich warunkach.
Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
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2.
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Wykonawcy, który złożył ofertę, przysługuje możliwość złożenia zażalenia na decyzję
Zamawiającego w przedmiocie wyboru oferty najkorzystniejszej w terminie 3 dni od dnia
przekazania przez Zamawiającego informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej.
Zażalenie w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii
Ogólnej, lub przesłać e-mailem na adres: ba@mazowieckie.pl.
Niniejsze zamówienie udzielane jest na zasadach opisanych w art. 138o ust. 2-4.
Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy
Pzp.

Spis załączników:
I Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienie - SIWZ:
1. zał. nr 1 do SIWZ– formularz ofertowy,
2. zał. nr 2 do SIWZ – oświadczenie o spełnieniu warunków i niepodleganiu
wykluczeniu,
3. zał. nr 3 do SIWZ – projekt umowy,
4. zał. nr 4 do SIWZ – wzór zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia zasobów,
5. zał. nr 5 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia,
6. zał. nr 6 do SIWZ – wzór wykazu wykonanych usług
7. zał. nr 7 do SIWZ - wzór wykazu osób.
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