
Postępowanie nr F2/38/2021 
 

F2/38/2021                                   Warszawa, dnia 18.06.2021 r. 
 

Podstawa prawna 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo 

zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), 

dalej "ustawa Pzp". 

 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Świadczenie usługi ochrony obiektów, osób i mienia 

 

 

Słownik CPV    

79710000-4 – usługi ochroniarskie 

 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego: 

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki 

al. Lotników 32/46 

02-668 Warszawa 

Adres strony  internetowej: https://imif.lukasiewicz.gov.pl/ 

Adres poczty elektronicznej:   michal.urbanski@imif.luksiewicz.gov.pl    

Numer telefonu: 22 548 77 43 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  

     https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

 

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne 

dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: 

https://imif.lukasiewicz.gov.pl/ 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia: 

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, 

na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Pzp. 

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji. 

3. Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3  ustawy 

Pzp. 

https://imif.lukasiewicz.gov.pl/
mailto:michal.urbanski@imif.luksiewicz.gov.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://imif.lukasiewicz.gov.pl/
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III. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest fizyczna ochrona, obiektów, osób i mienia Sieć 

Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki na terenie położonym 

przy ul. Krakowiaków 53 w Warszawie,  wykonywana przez jednego pracownika ochrony 

na zmianie w dniach i godzinach określonych w Szczegółowej  Charakterystyce Przedmiotu 

Zamówienia stanowiącej [Załącznik nr 1 do SWZ] zwanym dalej łącznie „przedmiotem 

zamówienia”. 

2. Wymagania Zamawiającego: 

a) Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę całości 

przedmiotu zamówienia. 

b) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę  na podstawie umowy o pracę, 

o której mowa w art. 95 ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez 

Zamawiającego czynności realizowane przez zatrudnione przez niego osoby, tj.  

świadczenie usług ochrony. 

 

Wymagania  określają w szczególności sposób dokumentowania zatrudnienia osób,  

o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie 

kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych 

wymagań określają Projektowane postanowienia umowy stanowiące [Załącznik nr 8 

do SWZ]. 

c) Zamawiający wymaga, aby osoby skierowane do realizacji umowy były  zatrudniane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 2207),  

   

 

UWAGA! Zamawiający będzie badał spełnienie tego wymogu pod kątem rażąco niskiej 

ceny.  

 

3. Informacja  o przedmiotowych środkach dowodowych. 

1) Zamawiający nie stawia wymogu złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków 

dowodowych. 

 

IV. Informacje dodatkowe: 

 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

3. Zamawiający nie wymaga ani nie dopuszcza złożenia ofert w postaci katalogów 

elektronicznych. 

4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

5. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

6. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w  art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy 

Pzp. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

8. Zamawiający umożliwia Wykonawcy dokonanie na własny koszt wizji lokalnej  

w  miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, w dni pracy Instytutu  
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w godzinach 9.00-14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu  

z: Arkadiuszem Grzegorzewskim, adres email: 

arkadiusz.grzegorzewski@imif.lukasiewicz.gov.pl wraz z podaniem następujących danych: 

1. imienia i nazwiska osoby dokonującej oględzin (maksymalnie 2 osoby); 

2. nazwy Wykonawcy (imię i nazwisko, firma);  

3. adres wykonawcy; 

4. dane kontaktowe, w tym adres email oraz numer telefonu 

 

V. Termin wykonania zamówienia: 

 

Termin wykonania zamówienia – do 31.01.2022 roku od daty podpisania umowy. 

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia 

 

1. Warunki udziału w postępowaniu: 

1) udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1.1. nie podlegają wykluczeniu; 

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone; 

2) Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału  

w postępowaniu dotyczące:  

2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym 

Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie. 

2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  

Wykonawca musi wykazać, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności w 

zakresie ochrony osób i mienia w zakresie wymaganym ustawą z dnia                    22 

sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 838 ze 

zm.) odpowiadającym czynnościom objętym przedmiotem niniejszego zamówienia. 

Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o zamówienie, 

powyższy warunek dotyczy każdego z członków Konsorcjum. 

2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej  

Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie. 

2.4. zdolności technicznej lub zawodowej  

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 

wykonał lub wykonuje, co najmniej - 1 usługę polegającą na fizycznej ochronie osób 

i mienia, przez co najmniej okres 12 miesięcy o wartości minimum 75 000,00 zł 

netto każda 

 

Jeżeli wartość usługi wyrażona będzie w walucie innej niż PLN, zamawiający dokona jej 

przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie o 

mailto:arkadiusz.grzegorzewski@imif.lukasiewicz.gov.pl
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zamówieniu. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu Narodowy Bank Polski nie 

opublikuje tabeli kursów walut, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy wg ostatniej tabeli 

kursów NBP, opublikowanej przed dniem ogłoszenia o zamówieniu 

 

2. Podstawy wykluczenia:  

1) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, tj. Zamawiający 

wykluczy z postępowania Wykonawcę:  

1.1 będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na 

celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,  

o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,  

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,  

c) o którym mowa w art. 228 – 230a, art. 250a Kodeksu karnego lub  

w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.  

o sporcie,  

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym,  

o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo 

udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia 

pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 

Kodeksu karnego,  

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu 

karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi,  

o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.  

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2023),  

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296 – 307 

Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 

Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, 

o których mowa w art. 270 – 277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo 

skarbowe,  

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 

2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej  

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa 

obcego;  

1.2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza  

w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta 

prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 2, 

ppkt  1.1. SWZ;  

1.3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
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ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio 

przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie 

w sprawie spłaty tych należności;  

1.4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia 

publiczne;  

1.5. jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, 

że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali 

te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

1.6.  jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do 

zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego 

Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie 

konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie 

Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

2) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, tj. 

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę: 

 

2.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego 

aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego 

działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju 

sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca 

wszczęcia tej procedury. 

 

3) Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającegǫ na każdym etapie 

postepowania ̨ o udzielenie zamówienia. 

 

3. Samooczyszczenie 

 

1) W okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1), 2) i 5) lub art. 109 ust. 1 pkt 4 

ustawy Pzp, Wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli udowodni Zamawiającemu, że 

spełnił łącznie następujące przesłanki: 

1.1. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej 

przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w 

tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;  

1.2. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane  

z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem 

oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio 

z właściwymi organami, w tym organami ścigania lub Zamawiającym;  
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1.3. podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, 

odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub 

nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności: 

 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi 

za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy, 

b) zreorganizował personel,  

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,  

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania 

przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, 

e)  wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności  

i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji 

lub standardów. 

 

2) Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania 

jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, a jeżeli 

uzna, że nie są wystarczające, wyklucza Wykonawcę. 

 

VII. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE, PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 

ORAZ INNE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY 

 

1. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ. 

1.1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Ofertę należy 

sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym [Załącznik nr 4 do SWZ]. 

1.2. Wykonawca dołącza do oferty: 

1) Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu [Załącznik nr 2 do SWZ] 

2) Oświadczenie o  spełnianiu warunków udziału w postępowaniu [Załącznik nr 3 

do SWZ] 

w zakresie wskazanym w Rozdziale VI, ust. 1 oraz ust. 2 SWZ. Oświadczenia stanowią 

dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, na dzień składania ofert. 

1.3. Oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale VII, ust. 1, pkt. 1.2 SWZ składają odrębnie: 

1) Wykonawca/każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak 

podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu; 

2. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE. 

1) Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty 

wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia  

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących 

podmiotowych środków dowodowych: 

2.1. Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniach,  

o których mowa w Rozdziale VII, ust. 1, pkt. 1.2 SWZ. 
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2.2. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru 

potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego 

reprezentowania. 

2.3. Wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub 

ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

wykonał co najmniej - 1 usługę polegającą na fizycznej ochronie osób i mienia, przez 

co najmniej okres 12 miesięcy o wartości minimum 75 000,00 zł netto wraz z 

podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów na rzecz których 

usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów 

określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez 

podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń 

powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn 

niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie 

wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. 

Zgodnie z [Załącznikiem nr 5 do SWZ]. 

2.4. Koncesję na prowadzenie działalności związanej z ochroną osób i mienia w zakresie 

wymaganym ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia 

odpowiadającym czynnościom objętym przedmiotem niniejszego zamówienia. 

2) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa  

w Rozdziale VII, ust. 2, pkt 1) ppkt. 2.2. SWZ, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające 

dostęp do tych dokumentów. 

3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 2 pkt 1) ppkt 2.2. SWZ, składa 

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 

upadłości, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ  

z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on  

w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach 

miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 

4) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 3, zastępuje się je odpowiednio w całości lub 

części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem 

osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby której dokument 

miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub,  jeżeli w kraju w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania  nie ma przepisów oświadczeniu  pod przysięgą, złożone przed 

organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. 

3. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. 

1) W sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały 

tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, 

że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią 
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tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  z  16  kwietnia  1993  r.  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1913). 

2) W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu 

środków  komunikacji  elektronicznej,  zawierają  informacje  stanowiące  tajemnicę 

przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów ww. ustawy o zwalczaniu    nieuczciwej 

konkurencji,   Wykonawca,   w   celu   utrzymania   w poufności  tych informacji, przekazuje 

je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. 

4. WYKONAWCA. 

1) Pod pojęciem Wykonawcy należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót 

budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega 

się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia 

publicznego. 

2) Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. mających status zakładu pracy 

chronionej, spółdzielni socjalnych oraz innych Wykonawców, których głównym celem lub 

głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą 

realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie 

marginalizowanych. 

5. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO. 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.  

W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich  

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.  

2) Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2) ustawy Pzp, 

zostanie spełniony, jeżeli każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. 

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia (o ile zostały sformułowane) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców.  

4) W przypadku, o którym mowa w pkt. 2) i 3), wykonawcy wspólnie ubiegający się  

o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty 

budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 

 

6. PODWYKONAWSTWO. 

1) Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę, tj. pracowników 

zatrudnionych przez Wykonawcę na podstawie stosunku pracy, zgodnie z przepisami Kodeksu 

pracy, wszystkich czynności w zakresie bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia.  

 

VIII. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których 

Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o 

wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i 

odbierania korespondencji elektronicznej: 
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1. Informacje ogólne: 

1) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.  

2) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie ofert oraz 

oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  

w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 

z 2017 r. poz. 1219 oraz z 2018 r. poz. 650 ze zm.). 

3) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym  

a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu dostępnego pod adresem: 

https://epuap.gov.pl/wps/portal  oraz poczty elektronicznej. 

4) Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Pan Michał 

Urbański  email: michal.urbanski@imif.luksiewicz.gov.pl    

5) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP 

ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. 

6) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu 

miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji 

publicznej (ePUAP). 

7)  Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 

„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do 

komunikacji” wynosi 150 MB. 

8) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 

przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

9) Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako 

załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście 

wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze 

strony głównej z zakładki Postępowania. 

2. Złożenie oferty w postępowaniu 

1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców 

na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty 

Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym 

prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

2) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

3)  Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 

użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/   

4) Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:michal.urbanski@imif.luksiewicz.gov.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z 

jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 

przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik 

zaszyfrować. 

5) Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym  

w SWZ w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi 

ofertę. 

6) Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

7) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za 

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty 

został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu. 

8) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 

ani wycofać złożonej oferty. 

3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert) 

1) Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (nie dotyczy oferty), 

zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za 

pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na 

ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. 

2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej, email :   michal.urbanski@imif.luksiewicz.gov.pl. 

3) Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem 

„Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również 

możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej  na 

wskazany w pkt 3 ppkt. 3) adres email. Sposób sporządzenia dokumentów 

elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i 

przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych 

oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 

środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 

4. Zalecenia Zamawiającego: 

1) Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być 

zgodne z Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych 

Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 

informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 

teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI. 

2) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) 

ze szczególnym wskazaniem na .pdf 

3) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego 

z rozszerzeń: 

1. .zip  

2. .7Z 

mailto:michal.urbanski@imif.luksiewicz.gov.pl
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4) Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI 

występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach 

zostaną uznane za złożone nieskutecznie. 

5) W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 

a) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą 

weryfikację podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości, 

przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie 

.pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES.  

b) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie 

XAdES o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik  

z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. 

c) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem 

czasu. 

6) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, 

stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów 

np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików. 

 

IX. FORMA SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

 

1. Ofertę, oświadczenie, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć pod rygorem 

nieważności  w  formie  elektronicznej  lub  w  postaci  elektronicznej  opatrzonej  podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. 

2. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki 

dowodowe,  w  tym  oświadczenie,  o  którym  mowa  w  art.  117  ust.  4  ustawy Pzp, oraz 

zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp,  

zwane  dalej w  niniejszym Rozdziale „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, 

przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 

ustawy Pzp,  sporządza  się  w  postaci  elektronicznej,  w  formatach  danych  określonych  

w przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  18  ustawy  z  dnia  17  lutego  2005  r.   

o  informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 

346, ze zmianami). 

3. Podmiotowe  środki  dowodowe,  przedmiotowe  środki  dowodowe  oraz  inne  dokumenty lub 

oświadczenia, sporządzone w innym języku niż polski przekazuje się wraz z tłumaczeniem na 

język polski. 

4. W  przypadku  gdy  podmiotowe  środki  dowodowe,  przedmiotowe  środki  dowodowe, inne 

dokumenty,  lub  dokumenty  potwierdzające  umocowanie  do  reprezentowania odpowiednio 

Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, 

podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub  

podwykonawcy  niebędącego  podmiotem  udostępniającym  zasoby  na  takich  zasadach, zwane     

dalej w niniejszym  Rozdziale „dokumentami  potwierdzającymi  umocowanie do 

reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, 

Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub   

podwykonawca,   zwane   dalej w   niniejszym Rozdziale „upoważnionymi  podmiotami”, jak o 

dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument. 

5. W  przypadku  gdy  podmiotowe  środki  dowodowe,  przedmiotowe  środki  dowodowe, inne 

dokumenty,  lub  dokumenty  potwierdzające  umocowanie  do  reprezentowania,  zostały 

wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się 



Postępowanie  Nr  F2/38/2021 12 

cyfrowe odwzorowanie  tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem    zaufanym    lub    podpisem    osobistym, poświadczające  zgodność  cyfrowego 

odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

6. Poświadczenia  zgodności  cyfrowego  odwzorowania  z  dokumentem  w  postaci  papierowej, 

dokonuje w przypadku: 

1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do 

reprezentowania – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca  wspólnie  ubiegający  się o 

udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie 

podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do 

reprezentowania, które każdego z nich dotyczą; 

2) przedmiotowych  środków  dowodowych –odpowiednio Wykonawca   lub Wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

3) innych dokumentów–odpowiednio Wykonawca  lub Wykonawca wspólnie ubiegający się  

o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

7. Przez  cyfrowe  odwzorowanie,  należy  rozumieć  dokument  elektroniczny  będący  kopią 

elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią  

i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. 

8. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy 

Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, 

niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci 

elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym,  podpisem  zaufanym lub 

podpisem osobistym. 

9. W  przypadku  gdy  podmiotowe  środki  dowodowe,  w  tym  oświadczenie,  o  którym  mowa  

w art. 117   ust.   4   ustawy Pzp,  oraz  zobowiązanie  podmiotu  udostępniającego  zasoby, 

przedmiotowe  środki  dowodowe, niewystawione przez upoważnione  podmioty lub 

pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone 

własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 

kwalifikowanym podpisem   elektronicznym,   podpisem   zaufanym   lub podpisem   osobistym, 

poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

10. Poświadczenia  zgodności  cyfrowego  odwzorowania  z  dokumentem  w  postaci  papierowe, 

dokonuje w przypadku: 

1) podmiotowych środków dowodowych –odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie 

ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia,  podmiot  udostępniający  zasoby lub 

podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich 

dotyczą; 

2)    przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 

ustawy Pzp,  lub  zobowiązania  podmiotu  udostępniającego  zasoby – odpowiednio 

Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

3) pełnomocnictwa – mocodawca. 

11. Poświadczenia  zgodności  cyfrowego  odwzorowania  z  dokumentem  w  postaci  papierowej,  

o którym mowa w Rozdziale IX, ust. 6 i 10 SWZ, może dokonać również notariusz. 

12. W  przypadku  przekazywania  w  postępowaniu  dokumentu  elektronicznego   

w  formacie poddającym  dane  kompresji,  opatrzenie  pliku  zawierającego skompresowane   

dokumenty kwalifikowanym   podpisem   elektronicznym,   podpisem   zaufanym   lub   podpisem   

osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku 

odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 



Postępowanie  Nr  F2/38/2021 13 

13. Dokumenty  elektroniczne  w  postępowaniu  spełniają  łącznie  następujące wymagania: 

1) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie  

i powielenie, a także   przekazanie  przy   użyciu   środków   komunikacji elektronicznej 

lub na informatycznym nośniku danych; 

2) umożliwiają  prezentację  treści  w  postaci  elektronicznej,  w  szczególności przez 

wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym; 

3) umożliwiają  prezentację  treści  w  postaci  papierowej,  w  szczególności  za  pomocą 

wydruku; 

4) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści  

i kontekstu zapisanych informacji. 

 

X. Wymagania dotyczące wadium 

 

Nie jest wymagane. 

 

XI. Termin związania ofertą. 

 

1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 27.07.2021 r. 

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

3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

oferta określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania oferta zwraca się 

jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie  tego terminu o wskazywany 

przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

4. Przedłużenie terminu związania oferta, o którym mowa w ust. 3, wymaga złożenia przez 

Wykonawcę pisemnego  oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 

oferta. 

XII. Opis sposobu przygotowania ofert: 

 

1. Oferta musi być sporządzona  w postaci elektronicznej  opatrzona kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym zgodnie  

z Formularzem Oferty stanowiącym [Załącznik nr 4 do SWZ], tj. musi zawierać  

w szczególności:  

1) dokładną nazwę i adres Wykonawcy, 

2) datę sporządzenia oferty, 

3) cenę  - PLN. 

2. Do oferty należy załączyć: 

1) Oświadczenia – [Załącznik nr 2 i 3 do SWZ], 

2) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania 

Wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika ze złożonych  

dokumentów, 

3) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
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a) pełnomocnictwo, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia, z treści którego będzie wynikało umocowanie do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie: 

 postępowania o zamówienie publicznego, którego dotyczy, 

 wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, 

 ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa. 

b) Oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy,  lub usługi 

wykonują poszczególni Wykonawcy stanowiące [Załącznik nr 6 do SWZ]. 

4) Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy wspólnie ubiegający się  

o udzielenie zamówienia publicznego i mają do nich zastosowanie przepisy określone dla 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

XIII. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert: 

 

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty  

lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu  do dnia 28.06.2021 

r., do godziny 09:00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.06.2021 r., o godzinie 10:00. 

3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert 

dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje 

poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania 

4. Zamawiający,  najpóźniej  przed  otwarciem  ofert,  udostępni  na  stronie  internetowej 

prowadzonego  postępowania  informację  o  kwocie,  jaką  zamierza  przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

5. Zamawiający,  niezwłocznie  po  otwarciu  ofert,  udostępnia  na  stronie  internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 

a) nazwach  albo  imionach  i  nazwiskach  oraz  siedzibach  lub  miejscach  prowadzonej 

działalności  gospodarczej  bądź  miejscach  zamieszkania  Wykonawców,  których oferty 

zostały otwarte; 

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

6. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego 

skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne  

z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego 

wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę. 

 

XIV. Opis sposobu obliczenia ceny: 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest określić cenę oferty poprzez wskazanie w Formularzu 

ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego [Załącznik nr 4 do SWZ] jednostkową 
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cenę netto, podatek VAT(stawka i kwota) i cenę brutto 1 godziny ochrony oraz całkowitą 

cenę netto i brutto. 

2. Ocenie podlegać będzie całkowita wartość  oferty.  

3. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty i ryzyka związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz projektowanymi 

postanowieniami umowy.  

4. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada 

zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w 

górę).  

5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). Rozliczenia między 

Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich. 

6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu 

oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 

miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

7. Wykonawca, składając ofertę informuje, Zamawiającego czy wybór oferty będzie prowadzić 

do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru 

lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 

wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 

XV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

 

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów 

w następującym kryterium: 

    

Cena               Waga: 100%       

 

Liczba punktów w kryterium Cena ( C)  będzie obliczona według wzoru:  

C= Cn/Cb x 100 

gdzie:  

C – ilość punktów w ramach kryterium cena (obliczana do dwóch miejsc po przecinku)  

Cn – najniższa cena  

Cb – cena oferty badanej 

 

W kryterium Cena: można uzyskać maksymalnie 100 punktów. 

 

XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

  

1. Informacja   o wyborze   oferty zostanie przekazana   Wykonawcom, którzy złożyli oferty na 

zasadach i w zakresie określonym w art. 253 ust. 1 ustawy Pzp. 
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2. Zamawiający wskaże Wykonawcy, którego oferta została wybrana termin  i  miejsce podpisania 

umowy. 

3. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia  

o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia 

publicznego przed upływem 5 dni  jeśli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w 

trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

4. Jeżeli  Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana  jako najkorzystniejsza,  uchyla  się od 

zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  lub  nie  wnosi  wymaganego 

zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy(o  ile  było  wymagane),  Zamawiający może 

dokonać  ponownego  badania  i  oceny  ofert  spośród  ofert  pozostałych w postępowaniu 

Wykonawców  oraz  wybrać  najkorzystniejszą  ofertę  albo  unieważnić postępowanie. 

5. Zamawiający wymaga przed podpisaniem umowy dostarczenia polisy ubezpieczeniowej, której 

kopia potwierdzona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem  będzie załącznikiem do umowy. 

6. W  sprawach nieuregulowanych  w niniejszej SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

7. Osoby   reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy winny posiadać ze   sobą dokumenty 

potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy,  o  ile umocowanie tonie będzie wynikać z 

dokumentów załączonych do przedłożonej oferty. 

 

XVII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

które zostaną wprowadzone do treści tej umowy. 

 

1. Projektowane postanowienia umowy stanowią [Załącznik nr 7 do SWZ]. 

2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez Wykonawcę projektowanych 

postanowień umowy. 

 

XVIII. Wymagania dotyczące należytego wykonania umowy 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej: 

 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi 

konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes  

w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w 

wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie  

o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia 

przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 PZP 

oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie 

umowy; 
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2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający 

był obowiązany na podstawie ustawy; 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania 

zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on 

zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie 

internetowej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, 

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż 

określony w pkt 1). 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, 

w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 

o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy 

PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy 

ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego  

o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego 

dalej "sądem zamówień publicznych". 

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy 

PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce 

pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo 

pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień 

publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

  

XX. Inne: 

 

1. Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp. 

2. Do osób fizycznych: 

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

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

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

dalej „RODO”, informuję, że:  

a) administratorem danych osobowych jest Zamawiający (dane kontaktowe powyżej); 

b) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: iod@imif.lukasiewicz.gov.pl 

mailto:iod@imif.lukasiewicz.gov.pl
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c) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

d) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8, 8a oraz art. 96 ust. 3, 3a i 

3b ustawy Pzp;  

e)  dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1, 1a i 1b ustawy Pzp, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 

czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 

trwania umowy; 

f) obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

g) zakres przetwarzania danych: imię i nazwisko; 

h) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane    

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

i) posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa    

w art. 18 ust. 2 RODO**;   

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

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO; 

j) nie przysługuje Pani/Panu: 

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

osobowych; 

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

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

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.   

 

 

 

* Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym  

z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników  - zastrzeżenie  

z art. 8a ust. 3 ustawy Pzp. 

** Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,  

w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub 
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z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego – zastrzeżenie z art. 8a ust. 4 

ustawy Pzp. 

 

 

Załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – Szczegółowa  Charakterystyka Przedmiotu Zamówienia; 

2) Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy – wzór 

3) Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy – wzór 

4) Załącznik nr 4 -  Formularz oferty – wzór; 

5) Załącznik nr 5 – Wykaz wykonanych usług - wzór; 

6) Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy – wzór 

7) Załącznik nr 7 - Projektowane postanowienia umowy; 
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Załącznik nr 1 do SWZ 

 

SZCZEGÓŁOWA  CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

(ul. Krakowiaków 53, 02-255 Warszawa) 

 

ZADANIA PRACOWNIKÓW OCHRONY 

 

Do zadań pracowników ochrony należy w szczególności: 

1. całodobowe pełnienie służby przez pracowników ochrony polegające na ochronie 

obiektów i terenów Zamawiającego 

Szacunkowa ilość godzin ochrony obiektu w okresie trwania umowy ok. 4320 rbh;  

2. prowadzenie ewidencji interesantów i gości (kontrola osobowa); 

3. obsługa stanowiska monitoringu; 

4. obsługa centrali telefonicznej (łączenie rozmów, udzielanie informacji) 

5. kontrolowanie przepustek materiałowych na przedmioty, materiały itp., wynoszone i 

wnoszone do budynków; 

6. kontrola towarowa;   

7. wydawanie i przyjmowanie kluczy do pomieszczeń oraz prowadzenie stosownej 

ewidencji; 

8. otwieranie i zamykanie budynków; 

9. nadzór nad ruchem samochodowym oraz osobowym na zasadach ustalonych wspólnie 

z zamawiającym; 

10. opieka nad psem; 

11. uczestniczenie w szkoleniu z zakresu bhp, ppoż. i innych uregulowań obowiązujących 

w Instytucie. Szkolenia zapewnia Zamawiający i musi  je odbyć każdy oddelegowany 

pracownik ochrony Wykonawcy; 

12. obsługa recepcji i depozytu bagażu dla gości;  

13. odbieranie i przechowywanie w czasie nieobecności pracowników wszelkich przesyłek, 

listów itp. w sposób zapewniający ich nienaruszalność; 

14. natychmiastowe reagowanie na wszelkie sygnały z instalacji alarmowych 

zainstalowanych w budynkach, zgodnie z obowiązującymi procedurami postępowania w 

Łukasiewicz -IMIF; 

15. podejmowanie interwencji w razie zagrożenia bezpieczeństwa mienia lub stwierdzenia 

naruszenia porządku publicznego;  

16. podejmowanie interwencji na uzasadnione żądanie pracowników zamawiającego; 

17. prowadzenie na bieżąco „Książki Ochrony”, w której dokonuje się wpisów z przyjęcia, 

przebiegu i zakończenia służby oraz zaistniałych szczególnych zdarzeń, dokonywanych 

kontroli, zaleceń przełożonych; 

18. zapobieganie niepożądanym zdarzeniom, a w przypadku ich wystąpienia, podejmowanie 

odpowiednich działań (w tym powiadamianie i współdziałanie z odpowiednimi służbami, 

jak Pogotowie Ratunkowe, Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska, Pogotowie 

Energetyczne, Wodociągowe, Gazowe itp.); 
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19. znajomość obowiązującej Instrukcji P. Poż. oraz procedur postępowania w razie 

powstania pożaru, sposobów alarmowania i przeprowadzania ewakuacji w ochranianych 

obiektach, 

20. ograniczenie dostępu do śladów i zaistniałych dowodów niepożądanych zdarzeń, do 

czasu przybycia odpowiednich służb; 

21. niezwłoczne informowanie przełożonych, osób upoważnionych przez zamawiającego 

oraz odpowiedzialnych służb w przypadku stwierdzenia zdarzeń nadzwyczajnych 

(przestępstwo, zagrożenie pożarowe, zagrożenie zdrowia lub życia, itp.); 

22. dokonywanie obchodów wewnętrznych i zewnętrznych chronionych obiektów zgodnie z 

Instrukcją Ochrony Obiektu – cykl obchodu  co 2 godziny (po godz. 16-ej)   z użyciem 

psa w tym  szczególna kontrola miejsc w których przeprowadza się badania funkcjonalne 

(prowadzone są badania ciągłe w cyklu  1000 h); 

23. stosowanie środków przymusu bezpośredniego w przypadkach i na zasadach 

określonych przepisami prawa; 

24. zachowanie w tajemnicy wszystkich informacji mających wpływ na bezpieczeństwo 

zamawiającego oraz chronionego obiektu – w czasie trwania umowy, jak również po jej 

rozwiązaniu. 

 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności ochronnych przy pomocy 

umundurowanych pracowników ochrony w sposób identyfikujący ich, jako służbę ochrony, 

zaopatrzonych w czytelne identyfikatory, wyposażonych w odpowiednie urządzenia 

techniczne, umożliwiające prawidłowe wykonywanie umowy, w tym środki łączności. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności ochronnych z wykorzystaniem 

systemu  telewizji przemysłowej. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do realizowania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami z najwyższą starannością, rzetelnie i skutecznie oraz przy uwzględnieniu 

zawodowego charakteru prowadzonej działalności. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania przepisów wewnętrznych 

obowiązujących na terenie ochranianego obiektu. 

5. Wykonawca zapewni ścisłe przestrzeganie poufności i ochronę wszelkich danych i informacji 

dotyczących obiektu oraz osób zatrudnionych na terenie obiektu (w czasie trwania umowy 

oraz po jej zakończeniu) w tym do nie ujawniania osobom trzecim informacji dotyczących 

zainstalowanych w obiekcie systemach zabezpieczeń. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Instrukcji Ochrony Obiektów w terminie 21 dni 

od daty podpisania umowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w dniu rozpoczęcia realizacji 

umowy list pracowników ochrony zatrudnionych do ochrony obiektów. O każdej zmianie w 

wykazie Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego, najpóźniej na 2 dni przed 

wprowadzeniem pracownika ochrony do służby. 

8. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać usługę, będącą przedmiotem umowy, przy pomocy 

pracowników ochrony z wykształceniem, co najmniej średnim, sprawnych fizycznie i 

psychicznie, niekaranych za przestępstwa umyślne. 
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9. Na wniosek zamawiającego wykonawca zapewni wymianę pracownika ochrony. Podstawą 

żądania wymiany może być: brak kultury osobistej, brak higieny, złamanie zakazu 

spożywania alkoholu lub innej podobnie działającej substancji w miejscu pełnienia służby, nie 

wywiązywanie się z zadań pracowników ochrony. 

10. Wykonawca przez cały okres realizacji umowy zobowiązany jest posiadać aktualną koncesję 

na prowadzenie działalności w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia zgodnie z 

postanowieniami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia. 

11. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o zmianie okoliczności prawnych i 

faktycznych ujawnionych w koncesji lub odpowiednich rejestrach, istotnych dla wykonywania 

umowy, w terminie 14 dni od dokonania zmiany. 

12. Wykonawca przez cały okres realizacji umowy musi posiadać aktualne ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 5 000 000,00 zł w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności 

cywilnej pracowników ochrony fizycznej na kwotę minimum 50 000,00 zł. 

 

1. Lokalizacja – Krakowiaków 53, 02-255 Warszawa 

 

Instytut posiada 13 budynków w tym: 

 Budynek biurowy (nr. 1) o powierzchni całkowitej ok. 285 m², 2 kondygnacyjny,  

z wejściem od frontu. 

 Budynek laboratoryjny ( nr. 2) o powierzchni całkowitej ok. 656m², parterowy 

 Budynek prototypowni ( nr.3) o powierzchni całkowitej ok. 875m², parterowy. 

 Budynek magazynowy (nr.4) o powierzchni ok. 447 m², parterowy. 

 Budynek portierni (nr.5) o powierzchni ok. 29 m², parterowy. 

 Budynek barak drewniany (nr.6) o powierzchni ok.4 29 m², parterowy. 

 Budynek stanowisk badawczych (nr.7) o powierzchni ok. 2124,3 m², parterowy. 

 Budynek stacji trafo (nr.8) o powierzchni ok.347 m², parterowy 

 Budynek utrzymania ruchu (nr.9) o powierzchni ok.333,9 m², parterowy 

 Wiata (nr.10) o powierzchni ok.60 m²,  

 Budynek laboratorium metrologicznego (nr.11) o powierzchni ok.192 m², parterowy 

 Budynek magazynowy (nr.12) o powierzchni ok.23 m², parterowy 

 Budynek prototypowni (nr.13) o powierzchni ok. 41,5 m², parterowy 

 

Całość terenu o powierzchni ok. 1,9 ha. jest ogrodzona i oświetlona.  
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Załącznik nr 2 do SWZ 

Wykonawca:       Data: ……………………………………… 

……………………………………………. 

 

Oświadczenie Wykonawcy  

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11  września 2019 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ……………………………………………… 

(nazwa postępowania),prowadzonego przez Sieć Badawcza  Łukasiewicz - Instytutu Mikroelektroniki 

i  Fotoniki (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 108 ust.1  i 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp 

lub  

 zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

…………. ustawy Pzp.  

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 

ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………………………

   

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

 

 Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną 

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie 

podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO 

ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

 

 Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e Podwykonawcą/mi: 

……………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

 Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i 

zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji 
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Wskazuję, że dokumenty na potwierdzenie tych faktów, o których mowa w Rozdziale VII SWZ 

znajdują się w formie elektronicznej pod następującymi adresami internetowymi ogólnodostępnych 

i bezpłatnych baz danych (należy zaznaczyć): 

 

     https://prod.ceidg.gov.pl           

     https://ems.ms.gov.pl    

     inny rejestr (wskazać adres mailowy):  ……………………………….. 

 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://prod.ceidg.gov.pl/
https://ems.ms.gov.pl/
https://ems.ms.gov.pl/
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          Załącznik nr 3 do SWZ 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy  

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11  września 2019 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

pn. …………………………………………………… (nazwa postępowania),prowadzonego przez Sieć Badawcza  

Łukasiewicz - Instytutu Mikroelektroniki i  Fotoniki (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co 

następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

 

 Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego  

w  rozdziale VI specyfikacji warunków zamówienia (SWZ)  

                   (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono 

warunki udziału w postępowaniu). 
 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

 

 

 Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów:………………………………………………….………………………., w 

następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………..……… 

                                   (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  
 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

 

 Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i 

zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. ………………………………………… 

                   (podpis) 
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Załącznik nr 4 do SWZ 

 

Wykonawca:       Data: ……………………………………… 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

FORMULARZ OFERTOWY 

dla  Sieć Badawcza  Łukasiewicz - Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki 

Przedmiot zamówienia Świadczenie usługi ochrony obiektów, osób i 

mienia 

 

1. 

 

Nazwa i adres Wykonawcy 

…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

2. NIP 

REGON 

lub odpowiednie numery  

z państw 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

3. Telefon: 

e-mail: 

adres skrzynki ePUAP: 

............................................................. 

............................................................. 

……………………………………………………………………….. 

Przewidyw
ana ilość 
godzin 

ochrony 
(h) 

Cena netto 
za 1 godzinę 

ochrony 

Stawka VAT za 
1 godzinę 
ochrony 

Kwota VAT za 
1 godzinę 
ochrony 

Cena brutto za 
1  godzinę 
ochrony 

Całkowita cena  
netto 

(kol. A x kol. B) 

Całkowita 
kwota VAT 

(kol. F x 
kol. C).  

Całkowita 
cena  

brutto (kol. 
F + kol. G) 

A.  B.  C.  D.  E.  F.  G.  H.  

 
4320 

 

       

4. Całkowita cena oferty netto 

 

Stawka podatku VAT 

 

Wartość VAT 

 

Całkowita cena oferty brutto 

 

podać: ............................ PLN 

słownie:.................................................. 

podać: .....................% 

 

podać: ..........................................PLN 

 

podać: ............................PLN 

słownie: ................................................ 

7. Oświadczenie Oświadczam, iż wybór mojej oferty będzie/ nie będzie* 

prowadził do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego.  

Wskazuje następujące nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 

jego powstania, oraz wskazuje ich wartość bez kwoty 

podatku:.................................... nazwa towaru 

…..……………………………….... 
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8. Rodzaj Wykonawcy Oświadczam, iż jestem: 

 Mikroprzedsiębiorcą 

 Małe przedsiębiorstwo 

 Średnie przedsiębiorstwo 

 Jednoosobowa działalność gospodarcza 

 Osoba fizyczna nieprowadząca działalności 

gospodarczej 

 Inny rodzaj: podać ………………………. 

w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo 

przedsiębiorców. 

(Uwaga! Zaznaczyć „X” odpowiednią kratkę) 

9. Oświadczenie Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią SWZ (wraz z 

załącznikami stanowiącymi jej integralną część) i 

akceptuję jej brzmienie bez zastrzeżeń. 

10. Oświadczam, że wypełniłem 

obowiązki informacyjne przewidziane 

w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 

osób fizycznych, od których dane 

osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o 

udzielenie zamówienia publicznego w 

niniejszym postępowaniu. 

 

potwierdzić:…………………………………………….. 

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych 

osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 

informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 

ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa 

(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego 

wykreślenie). 

11. Osoby uprawnione do 

reprezentowania wykonawcy 

podać: ........................................... 

 

12. 

 

Dokumenty załączone do oferty 

1. 

2. 

3. 

*niepotrzebne skreślić 

      .................................................................. 

     podpis osoby /osób   uprawnionej /uprawnionych 

                                                                   do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 5 do SWZ 

  

 

Wykonawca:          Data:……. 

 …………………………………… 

…………………………………… 

 

 

WYKAZ   WYKONANYCH   USŁUG 

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na  wykonanie Świadczenie 

usługi ochrony obiektów, osób i mienia, oświadczamy, że w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, wykonaliśmy usług:   

Lp. Przedmiot  

 

Data 

wykonania  

Kwota  Podmiot, na rzecz 

którego usługi zostały 

wykonane 

(nazwa i adres) 

1 2 3 4 5 

1.     

 

2.   

 

   

Uwaga! Do przedstawionych w tabeli wykonanych usług należy dołączyć stosowne dowody 

potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie. 

 

          .............................................................. 

                                                 podpis osoby/ osób uprawnionej/ uprawnionych  

                                                     do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 6 do SWZ 

Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia : 

 

……………………………………………………………………… 

 (pełna nazwa/firma, adres) 

 

reprezentowany przez: 

 

…………………………………………………………………….. 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

O ZAKRESIE WYKONANIA ZAMÓWIENIA PRZEZ WYKONAWCÓW  

WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)  

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.  

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

 

oświadczamy, że: 

 
 

1. Wykonawca ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa i adres jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia np. członka 

konsorcjum lub wspólnika spółki cywilnej ) 
 

zrealizuje następujące dostawy/ usługi / roboty budowlane*:……………………………………… 

 
 

2. Wykonawca ………………………………………………………………………………………………………………………  
(nazwa i adres jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia np. członka 

konsorcjum lub wspólnika spółki cywilnej ) 
 

zrealizuje następujące dostawy/ usługi /roboty budowlane*:…………………………………….. 
 

 

UWAGA! 

Należy wskazać, które dostawy/usługi /roboty budowlane* wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia 

wykonują poszczególni wykonawcy (konsorcjanci lub wspólnicy spółki cywilnej) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI 

 

Oświadczam/my*, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

………………………………………………….     ……………………………………………….. 

               miejscowość, data          podpis Wykonawcy 

 
*    niewłaściwe skreślić    

 

Informacja dla wykonawcy: 

Oświadczenie musi być opatrzone przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

 



Postępowanie  Nr  F2/38/2021 30 

 

Załącznik nr 7 do SWZ-  Projektowane 

postanowienia umowy 

 

 

Umowa  Nr …………………. 

 

zawarta w Warszawie w dniu ………………………. pomiędzy: 

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki, al. Lotników 32/46, 02-668 

Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 

0000865821, posiadającym numer 5213910680, numer REGON: 387374918, zwanym  dalej 

„Zamawiającym”, w imieniu którego działają: …………………………: - 

............................................................................................... 

i ……………………….:   -     ….…........................................................................................... 

 

a 

…………………………………………………… 

……………………………………………………. 

…………………………………………………….. 

reprezentowanym przez: 

 

1. ......................................    -   .................................. 

2. ……………………………………..    -   ……………………………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki oświadcza, że posiada status dużego 

przedsiębiorcy zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 roku  o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

 

 

§ 1 Przedmiot umowy 

 

1. Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 

trybie podstawowym, na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo 

zamówień publicznych  (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej jako „Pzp”) 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Przedmiot umowy, którym jest 

świadczenia usługi ochrony obiektów, osób i mienia terenie przy ul. Krakowiaków 53 

w Warszawie Sieć Badawcza Łuksiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki zgodnie ze 

specyfikacją warunków zamówienia  Nr ………/2021 z dnia ………… r.  stanowiącą załącznik nr 

1 oraz Ofertą Wykonawcy z dnia ………………. r.  stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy, 

a także zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa (dalej łącznie zwana: 

„przedmiotem umowy). 

2. Wykonawca zobowiązany będzie wykonywać czynności ochrony osób i mienia przy użyciu 

własnych zasobów osobowych oraz własnego sprzętu. 

3. Ochrona obiektu będzie pełniona całodobowo, przez jednego pracownika ochrony. 
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4. Zakres rzeczowy prac o których mowa w §1 ust. 1, ujęty został w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia  oraz załączniku nr 1 do SWZ i będzie on zawarty w Instrukcji Ochrony Obiektu.  

 

§ 2 Termin realizacji przedmiotu umowy  

 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do 31.01.2022 r. od daty zawarcia umowy. 

2. Rozpoczęcie wykonywania przedmiotu umowy nastąpi z chwilą jego protokolarnego  przekazania 

przez Zamawiającego. 

 

§ 3 Podstawowe zasady realizacji przedmiotu umowy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem realizacji umowy do odbycia szkolenia 

2. Zamawiający działając zgodnie z art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga 

zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę (jeżeli Wykonawca powierzy wykonanie 

części zamówienia Podwykonawcy) na podstawie umowy o pracę (zgodnie  

z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy) osób wykonujących wskazane przez 

Zamawiającego czynności w zakresie realizacji niniejszej umowy. W związku  

z powyższym Zamawiający wymaga aby Wykonawca zatrudnił na podstawie umowy  

o pracę osoby przewidziane do realizacji zamówienia w zakresie: świadczenia usług ochrony. 

3. Zatrudnienie ww. osób na podstawie umowy o pracę obejmować ma cały okres wykonywania 

wskazanych czynności w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia. Wykonawca najpóźniej 

w dniu rozpoczęcia prac przez dane osoby przedstawi Zamawiającemu listę pracowników 

przewidzianych do realizacji ww. prac. Zmiany na liście przedkładane są niezwłocznie. Zmiana 

tych osób nie stanowi zamiany umowy.  

4. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego i zgodnie z art. 438 ust 2 ustawy Pzp, przekazane e-

mailem lub w inny sposób na piśmie, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednakże 

nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do wglądu kopie 

zanonimizowanych dokumentów potwierdzających zatrudnienie ww. pracowników na podstawie 

umowy o pracę. Jako dokumenty potwierdzające zatrudnienie Zamawiający uzna np.: 

a) oświadczenie zatrudnionego pracownika, 

b) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę,  

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika,  

d) innych dokumentów – zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz 

zakres obowiązków pracownika. 

5. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w punkcie 2 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci 

obowiązku zapłaty przez wykonawcę na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 

określonej w § 10 umowy. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego 

terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane 
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będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 8 czynności. 

 

§ 4 Wartość umowy 

 

1. Całkowita wartość przedmiotu umowy, wymienionego w §1 wynosi …………………… brutto 

(słownie: …………………………. brutto), w tym podatek VAT w wysokości  23 %, to jest ……………. 

(słownie:……………………………..). Wartość umowy netto wynosi …………………………zł 

(słownie………………………. netto).  

2. Stawka brutto za 1 godzinę ochrony wynosi: ................ w tym VAT 23%  tj. …………………., stawka netto za 

1 godzinę ochrony wynosi: ………………. .  

3. Walutą umowy jest wyłącznie PLN i wszelkie płatności zgodne z warunkami umowy będą 

dokonane w tej walucie. 

 

§ 5 Osoby do kontaktów 
 

1. Do kontaktów związanych z bieżącą realizacją przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy 

wyznaczony jest: ..................................................... 

 

2. Do nadzoru nad realizacją umowy oraz bieżących kontaktów z Wykonawcą upoważniony ze strony 

Zamawiającego jest: ....................................................... 

 

 

§ 6  Warunki płatności 

 

1. Zapłata wynagrodzenia z tytułu wykonania umowy dokonywana będzie co miesiąc na 

podstawie otrzymanych  faktur VAT wystawionych zgodnie z faktycznie wykonanymi 

roboczogodzinami,  przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury. 

2. Płatność nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT, o której mowa 

w ust.1 

3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego. 

4. Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób 

trzecich bez zgody Zamawiającego. 

5. Rachunek bankowy Wykonawcy jest uwzględniony w wykazie informacji o podatnikach VAT. 

 

§ 7 Ubezpieczenie  

 

1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres obowiązywania umowy ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, z sumą ubezpieczenia nie 

mniejszą niż 5 000 000,00 zł dla jednej i wszystkich szkód. Jeżeli suma ubezpieczenia 

wyrażona jest w innej walucie niż złoty, zostanie przeliczona według średniego kursu NBP na 

dzień zawarcia umowy.  

2. Polisa ma być ważna przez cały okres trwania umowy. 
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3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kserokopię polisy potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem po każdorazowym jej odnowieniu w terminie do 5 dni od daty 

wystawienia polisy. 

4. Umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 musi zapewniać wypłatę odszkodowania 

płatnego w złotych polskich, bez ograniczeń.  

5. Koszt umowy, lub umów, o których mowa w ust. 1 w szczególności składki ubezpieczeniowe, 

pokrywa w całości Wykonawca. 

W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 

ubezpieczenia na zasadach określonych powyżej przedstawiając Zamawiającemu dokumenty 

potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy 

ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy 

ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia 

niezgodnie z zasadami określonymi w powyżej lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę 

odnośnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o którym mowa powyżej, Zamawiający w 

imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia  w zakresie 

określonym w ust. 1, a poniesiony koszt potrąci z należności wynikających z najbliższej 

faktury wystawionej przez Wykonawcę. 

 

§ 8 Obowiązki i uprawnienia stron 

 

1. Zamawiający: 

a) Zamawiający zapewni pomieszczenie dla Wykonawcy na terenie chronionego budynku wraz 

z dostawą niezbędnych mediów. 

b) Wszystkie koszty związane z eksploatacją ww. pomieszczeń przeznaczonych dla 

pracowników ochrony (energia elektryczna, woda itp.) ponosi Zamawiający. 

c) Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia listy osób uprawnionych do wejścia na teren 

obiektu po godzinach jego pracy. 

d) Zamawiający ma prawo do przeprowadzania okresowych kontroli, w tym sprawdzenia 

sprawności systemu monitorowania 

 

2. Wykonawca:     

b) Przeniesienie przez Wykonawcę praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy wymaga 

dla swej ważności zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

c) Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu rozpoczęcia realizacji umowy wykaz osób 

przeznaczonych do ochrony obiektów, który stanowić będzie załącznik do protokołu 

przekazania nieruchomości do ochrony. W trakcie trwania umowy, przed wprowadzeniem 

nowego pracownika ochrony do realizacji umowy Wykonawca ma obowiązek powiadomić 

pisemnie lub drogą elektroniczną  Zamawiającego o tym fakcie, najpóźniej na dwa dni przed 

wprowadzeniem pracownika ochrony do służby. 

d) Wykonawca i pracownicy ochrony w toku wykonywania umowy zobowiązują się postępować 

z należytą starannością i odpowiadają materialnie jedynie  za udokumentowane szkody 

powstałe w obiekcie w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania czynności 

określonych   w niniejszej umowie.  

e) W przypadku stwierdzenia zniszczenia, uszkodzenia lub zaginięcia mienia w czasie ochrony 

obiektu strony sporządzają protokół szkód, który będzie podstawą do rozliczeń. 

f) W przypadku, gdy szkoda nie zostanie naprawiona w terminie wyznaczonym w protokole 

szkód Zamawiający naprawi szkodę, a kosztami obciąży Wykonawcę. 

g) W przypadku niezgodności Stron co do spowodowania szkody i zasad odszkodowania, spór 

będzie rozstrzygany na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. 

h) Wykonawca nie odpowiada w przypadku: 
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1) szkód spowodowanych przez osoby upoważnione do przebywania na terenie 

obiektu, w tym pracowników Zamawiającego, 

2) szkód powstałych w wyniku działania przestępczego z użyciem broni palnej, 

któremu pracownik ochrony nie mógł przeciwdziałać bez narażenia życia lub 

zdrowia osób trzecich lub swojego. 

i) W razie zaistnienia jakichkolwiek okoliczności powodujących narażenie mienia 

Zamawiającego na straty obowiązuje następujący tryb postępowania: 

1) sporządzenie protokołu ze zdarzenia, 

2) niezwłoczne zawiadomienie o zaistniałej sytuacji osoby wyznaczonej przez 

Zamawiającego. 

 

§ 9  Zmiany umowy 

 

1. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: 

1) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,  

w szczególności nieterminowe przekazanie  nieruchomości do ochrony; 

 

2. Zamawiający dopuszcza zmiany niniejszej umowy w  przypadku także zaistnienia jednej  

z  okoliczności: 

a) zmian wynikających z siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego 

przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością,  

w szczególności zagrażających bezpośrednio życiu, zdrowiu ludzi lub grożącego 

powstaniem szkody w znacznych rozmiarach; 

b) zmiany całkowitej wartości przedmiotu zamówienia z tytułu ewentualnej zmiany stawki 

podatku VAT; 

c) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim 

przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym 

Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, 

które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi 

świadczeniami; 

d) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

e) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne; 

f) podczas realizacji Umowy wystąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa istotna dla 

realizacji Umowy, w takim przypadku nastąpi zmiana Umowy dostosowująca ją do 

zmienionych przepisów prawa z zastosowaniem zasad korzystnych dla Zamawiającego 

i z uwzględnieniem jego interesu ekonomicznego i kosztów realizacji Umowy; 

g) zmiany Wykonawcy w przypadku, gdy nastąpi zmiana formy organizacyjnej Wykonawcy 

(w tym przekształcenie); 

h) zmiany Wykonawcy w przypadku, gdy nastąpi kumulatywne przystąpienie do długu na 

podmiot, który wykaże że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia  

z postępowania i spełnia, tak jak dotychczasowy Wykonawca, warunki udziału  

w postępowaniu; 

i) zmiany Wykonawcy poprzez zastąpienie dotychczasowego Wykonawcy innym 

podmiotem, który przyjmując wszelkie obowiązki dotychczasowego Wykonawcy wykona 

Umowę na warunkach nie gorszych oraz wykaże, że nie zachodzą wobec niego 

przesłanki wykluczenia z postępowania i spełnia, tak jak dotychczasowy Wykonawca, 

warunki udziału w postępowaniu; 

j) zmiany Wykonawcy poprzez zastąpienie dotychczasowego Wykonawcy innym 

podmiotem, który przejmie uzgodniony zakres obowiązków dotychczasowego 
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Wykonawcy i wykona Umowę na warunkach nie gorszych oraz wykaże, że nie zachodzą 

wobec niego przesłanki wykluczenia z postępowania, jeżeli dotychczasowy Wykonawca 

zgodzi się na potrącenie ze swojego wynagrodzenia kar umownych,  

a także na ponoszenie odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Zamawiającego  

i innych podmiotów, które poniosły szkodę wskutek niewykonania lub nieprawidłowego 

wykonania obowiązków przez podmiot, który przejął obowiązki Wykonawcy; 

k) zastąpienia osób wskazanych w wykazie osób innymi osobami o co najmniej takich 

kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym jak określone w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności trwale uniemożliwiającej 

wykonywanie Umowy przez Wykonawcę za pomocą osób wskazanych w wykazie  

(w tym długotrwającej choroby, śmierci) i jedynie pod warunkiem uzyskania zgody 

Zamawiającego na tę zmianę; 

l) skrócenia terminu realizacji Umowy lub obniżenia maksymalnej wartości Umowy,  

w przypadku wystąpienia wewnętrznych zmian organizacyjnych po stronie 

Zamawiającego, uniemożliwiających kontynuację realizacji Umowy lub w przypadku 

wystąpienia zmian związanych z przesunięciem środków w budżecie Zamawiającego; 

m) inne, które nie będą w sposób istotny ingerować w realizację Umowy. 

 

3. Zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności i muszą być zaakceptowane przez obie strony. 

 

 

§ 10  Kary umowne 

 

1.   Zamawiający może naliczyć kary umowne w następujących przypadkach: 

a) za każde stwierdzenie naruszenia Instrukcji Ochrony Obiektów obowiązujących w IMiF w 

wysokości 300,00 zł brutto.  

Przypadek niezgodnego wykonania usługi o którym mowa wyżej będzie potwierdzony 

protokołem, spisanym w dwóch egzemplarzach przy udziale przedstawiciela wykonawcy 

niezwłocznie po zajściu zdarzenia 

b) za niezapewnienie  personelu do  wykonania Przedmiotu Umowy – w wysokości 0,5% 

wartości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 za każde przewinienie. 

c) za nieopracowanie i nieprzedłożenie w wyznaczonym terminie Instrukcji Ochrony Obiektów 

wysokości 300,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki. 

d) za brak utrzymywania polisy odpowiedzialności cywilnej o cechach określonych  

w § 7 w okresie trwania niniejszej umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień. Kara umowna staje się wymagalna po 

bezskutecznym upływie wyznaczonego Wykonawcy dodatkowego terminu wynoszącego 7 

dni roboczych; 

e) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada 

Wykonawca – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego  

w § 4 ust. 1. 

f) W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu potwierdzenia 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wynikającego z § 3 ust. 8 umowy, Wykonawca 

zapłaci karę umowną w wysokości 300 zł za każdy przypadek. Kara umowna staje się 

wymagalna po bezskutecznym upływie wyznaczonego Wykonawcy dodatkowego terminu 

wynoszącego 7 dni roboczych; 
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2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z 

przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto 

określonego w § 4 ust. 1. 

3. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego 

przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia za 

wykonane prace w ramach niniejszej umowy.  

5. Kary, o których mowa w ust. 1 płatne są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę 

wezwania do zapłaty. W przypadku uchybienia terminowi zapłaty Zamawiający ma prawo potrącić 

kwotę kary z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy 

 

§ 11 Odstąpienie od umowy 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości lub w części realizacji 

Przedmiotu Umowy, w przypadkach wynikających wprost z przepisów o zamówieniach 

publicznych. 

2.  Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, gdy: 

 

a) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, bądź toczy się postępowanie 

egzekucyjne, 

b) Wykonawca nie będzie posiadał w jakimkolwiek momencie obowiązywania umowy 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zgodnego z umową, 

c) Wykonawca w ustalonym terminie nie opracuje i nie przekaże Zamawiającemu 

instrukcji ochrony 

d) Wykonawca nie rozpoczął świadczenia usług ochrony obiektów, osób i mienia                           

w czasie 2 godzin od wyznaczonego terminu, 

e) Wykonawca wykonuje przedmiot niniejszej umowy w sposób sprzeczny z jej 

postanowieniami lub dopuszcza się rażącego zaniedbania obowiązków umownych, 

f) świadczona przez Wykonawcę usługa wykonywana jest przez osoby do tego 

nieupoważnione. 

g) Wykonawca utracił koncesję niezbędną do wykonywania usług będących przedmiotem 

niniejszej Umowy, 

3. W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w ustępie 2, prawo do odstąpienia ma 

charakter fakultatywny. 

4. Niezależnie od powyższego prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Zamawiającemu                             

w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym. 

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

6. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku uiszczenia Zamawiającemu 

odpowiednich kar umownych oraz odszkodowań określonych umową. 

7. Wykonawca może wypowiedzieć niniejszą umowę w trybie natychmiastowym, jeżeli  

Zamawiający nie będzie płacił wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 przez dwa kolejne miesiące 

 § 12  Klauzula waloryzacyjna 

1. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w 

formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących 

okoliczności: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 
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2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

- na zasadach i w sposób określony w ust. 2 - 12, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania umowy przez Wykonawcę. 

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, 

o której mowa w ust. 1 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy 

zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów 

zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, 

do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 

3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, 

a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 

pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w 

odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę 

w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego 

wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie 

o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości 

wynagrodzeń Pracowników świadczących Usługi do wysokości aktualnie obowiązującego 

minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych 

od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu 

Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników świadczących 

Usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują 

oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie 

o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego  

w związku z wypłatą wynagrodzenia Pracownikom świadczącym Usługi. Kwota odpowiadająca 

zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników 

świadczących Usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w 

jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 

7. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może wystąpić do drugiej 

Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz 

z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką 

wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła 

bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

8. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje 

Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w 

jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności: 

1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 

świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia 

odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, lub  
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2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników 

świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez 

Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 

związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu 

zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3. 

9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, 

jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia 

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni roboczych, dokumentów, z których będzie 

wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego 

zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 8 pkt 2. 

10. W terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 7, Strona, która 

otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, 

w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy 

powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 

11. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym 

zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 

7. W takim przypadku przepisy ust. 8 - 10 oraz 12 stosuje się odpowiednio. 

12. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia 

wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 

§ 13 Dane osobowe 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się do wykonania w imieniu Wykonawcy obowiązku informacyjnego o 

przetwarzaniu danych osobowych wobec osób wskazanych przez siebie  

do kontaktu w celu realizacji niniejszej umowy, w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego 

o przetwarzaniu danych osobowych wobec osób wskazanych przez siebie  

do kontaktu lub realizacji niniejszej umowy, w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. 

3. Obowiązek informacyjny wynika z artykułu 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

4. Wykonawca zobowiązuje się  do wykonania obowiązku informacyjnego dotyczącego  

poniżej wskazanej Klauzuli informacyjnej dla osób wskazanych przez firmy trzecie do 

kontaktu lub realizacji umowy zawartej z Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutem 

Mikroelektroniki i Fotoniki. 

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  

27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1)    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - 

Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki w Warszawie, ul. Aleja Lotników 32/46, 02-668 

Warszawa; 

2)    w sprawach związanych z Pana/Pani danymi osobowymi proszę kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: iod@imif.lukasiewicz.gov.pl ; 

mailto:iod@imif.lukasiewicz.gov.pl
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3)     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie dla potrzeb realizacji 

niniejszej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

4)    administrator przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe: imię  

i nazwisko, e-mail, telefon; 

5)    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu przedawnienia 

wzajemnych roszczeń pomiędzy stronami umowy; 

6)    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom zewnętrznym; 

7)    posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

8)   ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy 

o ochronie danych osobowych; 

 

 

§ 14 Postanowienia końcowe 

 

1. Załącznik nr 1 –„Specyfikacja Warunków Zamówienia Nr F2/……./2021 

z dnia ………………. r.” stanowi integralną część niniejszej Umowy. 

2. Załącznik nr 2 - „Oferta Wykonawcy z dnia …………………….. r. ”  stanowi integralną część niniejszej 

Umowy. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Spory mogące wyniknąć z umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo 

dla siedziby Zamawiającego. 

5. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana,  

a strony umowy w trakcie całej realizacji przedmiotu umowy komunikować się będą  

w języku polskim w odniesieniu do wszystkich środków porozumiewania się. 

6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron w postaci 

aneksów. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  ze stron. 

8. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.  

 

                   WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 


