
EZ/ZP/110/2013 
  SPECYFIKACJA   

ISTOTNYCH   WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA
o wartości zamówienia  nie przekraczającej 200 000 euro

Zamawiający umieszcza SIWZ na własnej stronie internetowej http://bip.wszzkielce.pl 

I. Zamawiający :
Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
NIP: 959-12-91-292
Tel. 41/367-13-01
Fax. 41/366-00-14
e-mail: zampub@onet.pl 

II. Tryb udzielenia zamówienia :
Przetarg nieograniczony - art. 39 oraz art. 5- usługi o charakterze niepriorytetowym 
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r.  poz.907 
z późn. zm.).

III. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest „Usługa całodobowego monitorowania i strzeżenia mienia i
                                                   obiektów Zamawiającego usytuowanych w Kielcach”.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia zgodnie z określeniem stosowanym  we Wspólnym Słowniku 
Zamówień / CPV / - kod 79710000-4 usługi ochroniarskie
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.
 
Wymagane jest:
- dysponowanie odpowiednio wykwalifikowanym i estetycznie umundurowanym personelem w wieku 
do 45 lat, posiadającym odpowiednie cechy psychofizyczne oraz stosowne uprawnienia (licencje),
- dysponowanie siecią radiową do komunikacji słownej (osoby ochraniające obiekty Zamawiającego 
muszą być wyposażone w sprzęt krótkofalowy umożliwiający porozumiewanie się na terenie obiektów 
Zamawiającego),
- posiadanie bazy monitorowania oraz nie mniej niż 3 całodobowe grupy interwencyjne.

IV. Oferty częściowe:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V. Zamówienia uzupełniające :
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 20%. 

VI. Oferty wariantowe :
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII. Termin wykonania zamówienia :
Przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy.

VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 
warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy , którzy  spełniają warunki określone 
    w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tzn.:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadają wiedzę i doświadczenie,
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- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia

- spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Warunki, o których mowa w pkt. 1, będą uważane za spełnione po przedstawieniu przez 
wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia:

W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności – koncesji 
wydanej przez właściwego ministra  w zakresie ochrony osób i mienia.

W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia - wykazu wykonanych usług, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i miejsca oraz  odbiorcy  wraz z 
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie /poświadczenia/ – Załącznik nr 5 do SIWZ.   
Wykaz winien zawierać:
a)  minimum 3  usługi dotyczące ochrony osób i mienia  obiektów szpitalnych   o powierzchni nie 
mniejszej niż 4 000 m2  (tj. szpitali, centrów zdrowia, klinik lub innych obiektów służby zdrowia 
realizujących świadczenia zdrowotne w warunkach zamkniętych), świadczonych nieprzerwanie przez 
min. 12 miesięcy, z których min 2 usługi -  o wartości nie mniejszej niż 30 000 zł w ujęciu 
miesięcznym;
b)  minimum 2  usługi fizycznej ochrony osób i mienia obiektów  budynków użyteczności publicznej 
( w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U. nr 76, poz. 
690 z późń.zm.*) o całkowitej pow. min. 10 ha (powierzchnie zabudowane wraz z terenem 
przyległym), świadczonych nieprzerwanie przez min. 12 miesięcy. Roczna wartość każdej z usług 
musi wynosić nie mniej niż 700 000 zł brutto. 
* Zamawiający pod pojęciem budynku użyteczności publicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie- (Dz. U. nr 
76, poz. 690 z późń.zm.) rozumie budynek przeznaczony na potrzeby administracji publiczne, wymiaru sprawiedliwości, 
kultury, kultu religijnego, oświaty , szkolnictwa wyższego, handlu, gastronomii, usług w tym usług pocztowych lub 
telekomunikacyjnych, turystyki sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym,morskim lub 
wodnym śródlądowym oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności 
publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.

W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia – oświadczenia Wykonawcy, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

W zakresie spełniania warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej – opłaconej polisy 
lub w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą 
niż 4 500 000, 00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

W zakresie pozostałych warunków -   oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w art.44 – Załącznik nr 3 
do SIWZ.

IX. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia braku 
podstaw do wykluczenia:
1. W celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art.  24 ust. 1  Ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych należy dołączyć do oferty następujące 
dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem :
1.1 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
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1.2  Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert.
1.3 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert.
1.4 Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 
ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
1.5 Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9-
11 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
1.6 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – Załącznik nr 4 do 
SIWZ.
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.1 składa dokument lub dokumenty określone w § 3.3 
oraz w § 4  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzaju 
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty 
mogą być składane ( Dz. U. z dnia 19 lutego 2013r. poz. 231).
3.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu,  potencjale  technicznym   oraz osobach   
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.  
W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu pisemne zobowiązanie 
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia  oraz  w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w 
pkt.1.1-1.6.
4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
   W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia i
   dokumenty wymienione w pkt. 1.1. - 1.6. winny być przedłożone przez każdego z Wykonawców. 
   Oświadczenia i dokumenty wymagane i wymienione w części VIII SIWZ winny być przedłożone
   przez  Wykonawców wspólnie, poprzez ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu
   pełnomocnika. 
   Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić pełnomocnika
   do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
   sprawie niniejszego zamówienia, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
   W przypadku podmiotu będącego spółką cywilną należy załączyć do oferty kopię umowy spółki.
   Pełnomocnictwo o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych winno
   odzwierciedlać stanowisko wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie
   zamówienia publicznego. Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w
   szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy; Wykonawców
   ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia; ustanowionego Wykonawcę – Pełnomocnika
   oraz zakres jego umocowania. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich
   Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę
   ustawionego jako Pełnomocnika i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli
   wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy.
   Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w pkt.4 zostałaby wybrana, zamawiający przed
   zawarciem umowy zażąda umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
   Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie
   zamówienia - art. 366 Kodeksu cywilnego.
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X. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi  odpowiadają wymogom stawianym przez 
Zamawiającego wymagane jest złożenie następujących dokumentów: 

1. potwierdzających, że sprzęt, który będzie wykorzystany do realizacji zamówienia / tzn. 
nadajniki radiowe, rejestratory cyfrowe, kamery, monitory itp./ odpowiada określonym 
normom lub specyfikacjom technicznym (certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności itp.);

2. ze względu na specyfikę obiektu, w którym będzie realizowana usługa Wykonawca, który 
będzie odpowiedzialny za bezpośrednią ochronę fizyczną terenu musi posiadać i przedłożyć do 
wglądu bezpośrednio przed podpisaniem umowy Certyfikat OHSAS 18001:2007 lub PN-N-
18001:2004 lub inny równoważny certyfikat w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną 
pracy /zał. nr 8 do SIWZ/.

W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu określonych w 
części VIII-X SIWZ , Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na zasadzie art. 24 ust.2 pkt.4
ustawy Pzp z zastrzeżeniem  art. 26 ust.3.   

XI. Inne dokumenty wymagane stanowiące ofertę:
1. Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów 
prawa lub innych dokumentów rejestrowych.
2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ  (jako pierwsza strona składanej oferty)
3. Podpisany formularz dot. wymogów stawianych przez Zamawiającego odnośnie oferowanego 
przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 do SIWZ.
4. Oświadczenie Wykonawcy o zamontowaniu urządzeń wchodzących w skład systemów 
zabezpieczających, alarmowych i monitorujących na obiektach Zamawiającego wraz z ich wykazem - 
Załącznik nr 6 do SIWZ.
5. Listę podmiotów, z którymi Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej /jeśli dotyczy/.

Wszystkie złożone dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na 
język polski.
Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii 
potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem „za 
zgodność z oryginałem".

XII. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami :
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz wykonawca 
przekazują pisemnie lub faksem, potwierdzając w tym przypadku niezwłocznie fakt jego otrzymania 
również faksem.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania danej informacji zamawiający domniema, że 
Wykonawca zapoznał się z nią.     
2. Zapytania odnośnie zapisów zawartych w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”, sposobu 
przygotowania oferty oraz realizacji zamówienia wykonawca może kierować do zamawiającego 
pisemnie listem poleconym lub faksem. 
3. Na każde zapytanie wykonawców zamawiający  zamieści odpowiedzi na stronie internetowej 
zamawiającego bez wskazania źródła zapytania, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynął do zamawiającego 
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

XIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami :
Kierownik Działu Zamówień Publicznych: Anna Konarska, tel: 041/367-13-39,
                                                                      faks: 041/366-00-14. w godz. 8:00 – 14:00. 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać drogą pocztową lub w siedzibie 
zamawiającego - Dział Zamówień Publicznych, /odpłatnie 20 zł plus ewentualne koszty przesyłki 
pobraniowej/ oraz można pobrać ze strony internetowej zamawiającego.
 
XIV. Wadium :
1. Ustala się wadium w wysokości 12700,00  zł na całość przedmiotu zamówienia. 
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     2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w
          następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:

- pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy PKO Bank Polski S.A. O/Kielce
  83102026290000950200157107 z adnotacją 

                      „Wadium w sprawie nr EZ/ZP/110/2013”
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –

   kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2

  ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

  Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami).

     3.Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi być dołączone  do

     oferty w oryginale lub kserokopii podpisanej za zgodność przez osobę

     upoważnioną. 

     4.W przypadku przelania wadium drogą elektroniczną – przez internet,

      Zamawiający  wymaga załączenia do oferty wydruku komputerowego dyspozycji

      przelewu potwierdzonej przez osobę upoważnioną do podpisania oferty. W tym

      przypadku nie wymagane jest pisemne potwierdzenie przelania wadium przez

      bank – pod warunkiem, że wadium to zostało przelane i zaksięgowane przez

      Zamawiającego do momentu otwarcia ofert.

      5. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się

      termin uznania na rachunku Zamawiającego.

      6. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

      7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku

       bankowym. 

      8. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt .1, w
      formie lub formach, o których mowa w pkt. 2 zostanie wykluczony z
      postępowania.
    
XV.     Zamawiający nie zamierza:  

• zawierać umowy ramowej,
• ustanawiać dynamicznego systemu zakupów,
• stosować aukcji elektronicznej.

XVI. Termin związania ofertą :
Na podstawie art. 85 ust. 1 pkt 1 termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od daty składania ofert.

XVII. Opis sposobu przygotowania oferty :
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia.
2. Złożenie przez wykonawcę więcej niż jednej oferty lub występowanie tegoż wykonawcy także w 
ofercie wspólnej z innymi wykonawcami, spowoduje odrzucenie wszystkich jego ofert.
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3. Ofertę, pod rygorem nieważności, należy złożyć w jednym egzemplarzu, w  formie pisemnej, w 
języku polskim, sporządzoną na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie - długopisem, albo 
nieścieralnym atramentem.  Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w formie elektronicznej.
5. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i być 
sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1  do niniejszej 
specyfikacji.
6. Oferta powinna być podpisana przez osobę /osoby/ upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, 
określoną w dokumencie rejestrowym firmy; bądź osobę legitymującą się pełnomocnictwem do 
reprezentowania wykonawcy podpisanym przez osoby uprawnione . Przy podpisie należy umieścić 
pieczęć imienną osoby /osób/ składającej podpis  oraz pieczęć firmową.
7. Każda strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi cyframi, a wszystkie strony oferty powinny 
być zabezpieczone w sposób zapobiegający dekompletacji zawartości oferty. Każda strona oferty i 
załączników powinna być parafowana przez osobę /osoby/ podpisującą ofertę.
8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie 
przez osobę /osoby/ podpisującą ofertę.
9.Do uznania ważności oferta winna zawierać wszystkie wymagane dokumenty określone niniejszą 
specyfikacją.
10.Ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie lub na opakowaniu opatrzonej nazwą 
Wykonawcy i jego adresem, nazwą i adresem zamawiającego,  nazwą i oznaczeniem postępowania, 
datą i godziną rozpoczęcia przetargu (jak niżej):

                                      PRZETARG NIEOGRANICZONY  
                               EZ/ZP/110/2013 –  „Usługi ochroniarskie”.

                                   Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
                                    25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45                            

                                  „Nie otwierać do dnia 07.01.2014r. godz.10.00”
11.  Informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o   zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca ma wolę zastrzeżenia do wyłącznej wiadomości 
Zamawiającego,  należy  przedstawić  w odrębnej  części  oferty  odpowiednio  je  zabezpieczając  oraz 
opatrując dopiskiem „Tajemnica przedsiębiorstwa – informacje zastrzeżone do wyłącznej wiadomości 
Zamawiającego”.
12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
13  .   Oferta winna obejmować   dostawę i montaż sprzętu niezbędnego do świadczenia usługi i   
wymaganego przez Zamawiającego na miejsce jego pracy na terenie i w obiektach Wojewódzkiego 
Szpitala Zespolonego w Kielcach na koszt i ryzyko Wykonawcy, jego instalację i uruchomienie; bez 
dodatkowych zakupów ze strony Zamawiającego.

XVIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert :
1. Ofertę należy złożyć w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45 
sekretariat  nie później niż do dnia 07.01.2014r.do godz. 09:30. 
Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską), o terminie 
złożenia oferty decyduje termin dostarczenia do Zamawiającego, a nie termin wysłania np. listem 
poleconym bądź złożenia zlecenia poczcie kurierskiej.
2. Otwarcie złożonych ofert odbędzie się w dniu 07.01.2014r. w siedzibie Zamawiającego w 
Kielcach  przy ul. Grunwaldzkiej 45 o godzinie 10:00 - sala konferencyjna.
3. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
4. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie mogą nastąpić na takich samych zasadach jak składanie, z 
dopiskiem na kopercie „Zmiana”. 
5. Oferta złożona lub dostarczona po terminie wyznaczonym zostanie niezwłocznie zwrócona 
wykonawcy bez otwierania.
6. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności 
wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający, na pisemny wniosek wykonawcy, prześle informacje 
odczytywane podczas sesji otwarcia ofert.
7. Podczas sesji otwarcia ofert zostaną odczytane:
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                        - nazwy i adresy wykonawców;
                        - zaoferowane ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia;
                        - terminy wykonania zamówienia;
                        - warunki płatności.
8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.

XIX. Opis sposobu obliczenia ceny :
Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie elementy składowe, z których wynika cena usługi 
wraz z  montażu sprzętu itp.

XX. Kryterium oceny ofert :
1. W trakcie badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców  udzielenia wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
2. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste pomyłki pisarskie oraz rachunkowe  w 
obliczeniu ceny w granicach zakreślonych art. 87 ust.2 ustawy Prawo  Zamówień Publicznych. 
3. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty  zamawiający  stosować będzie kryterium:
           Kryterium - cena 100%  

   Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość tzn. 100 pkt., a pozostałe
   oferty ilość punktów wynikającą z wyliczenia:  
        
           Cena najniższa
         ____________________     x  100 x 100 %  = ilość punktów za kryterium ceny
        Cena oferty badanej

         
Oferta, która otrzyma największą ilość punktów w tym kryterium, zostanie uznana za 
najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych, złożonych przez wykonawców niepodlegających 
wykluczeniu.
Kryterium cena     będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto przedstawionej w formularzu   
ofertowym -    za wykonanie usług ochroniarskich  w terminie 24 miesięcy od daty podpisania   
umowy.
4.Ocenie podlega cena  brutto wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch  miejsc po przecinku.
5.Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 
6. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa Zamawiającego.
7. Oferty będą badane w dwóch etapach:

    etap I -czy wykonawca spełnia wymagania określone w ustawie  z dnia 29 stycznia
 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych z późn. zm. i tym samym nie podlega wykluczeniu z 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 i 2 w/w ustawy;  

            etap II – czy oferta spełnia wszystkie wymagania  zawarte w/w ustawie, jak
        również   w niniejszej SIWZ i  tym samym nie podlega odrzuceniu na podstawie
        art. 89 ust.1 w/w ustawy.      

XXI. Istotne postanowienia wprowadzone do treści umowy :
1. Wykonanie umowy. Przez całkowite wykonanie umowy należy rozumieć -  całodobowy 
monitoring, strzeżenie obiektów i mienia Zamawiającego według załącznika do umowy oraz 
wdrożenie systemu ochrony w terminie wskazanym przez Wykonawcę.
2. Zobowiązania Wykonawcy: Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i przekazywania 
Zamawiającemu raportów pisemnych z ostatniego okresu 24 godzinnego w przypadku zaistnienia 
zdarzeń.
W obowiązku Wykonawcy jest posiadanie własnego profesjonalnego systemu łączności 
bezprzewodowej, niezbędnej podczas wykonywania przedmiotu umowy oraz innych środków 
technicznych np. latarek itp.
3. Zobowiązania Zamawiającego: Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia pomieszczeń 
socjalnych oraz możliwości odpłatnego korzystania z łączności przewodowej, stanowiącej jego 
własność.
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4. Odpowiedzialność Wykonawcy: Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną 
wynikającą z wykonywania powierzonej mu ochrony obiektów, mienia i wartości pieniężnych w kasie, 
oraz za wszelkie szkody powstałe w wyniku nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Warunki płatności za wykonana usługę – przelew do 30 dni.
6. Projekt umowy – załącznik nr 7 do SIWZ.

XXII. Tryb wprowadzania ewentualnych zmian dotyczących SIWZ :
W uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert zamawiający może zmodyfikować 
treść dokumentów składających się na SIWZ.
O każdej takiej zmianie zamawiający zawiadomi niezwłocznie każdego uczestnika postępowania.
W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, zamawiający przedłuży 
termin składania OFERT. W takim przypadku wszelkie prawa i obowiązki - Wykonawcy i 
Zamawiającego - będą podlegały nowemu terminowi.

XXIII. Warunki odrzucenia ofert i unieważnienia postępowania.
1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

1.1.jest niezgodna z ustawą;
1.2.jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków
       zamówienia;

                  1.3.jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu
       przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 
1.4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;  
1.5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału 
       w postępowaniu;

                  1.6.zawiera błędy w obliczeniu ceny, wykonawca w terminie 3 dni od daty
                       otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki; o
                       której mowa w art. 87 ust.2 pkt.3;
                 1.7. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

2. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
2.1. nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;
2.2 cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną
      przewyższa  kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na
      sfinansowanie zamówienia ;
 2.3 w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, zostały złożone
      oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
 2.4 wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie

                        postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie
                        publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

 2.5.postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą
      uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu j umowy w

                        sprawie zamówienia publicznego.

XXIV. Środki ochrony prawnej
Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 
wyłącznie wobec czynności Zamawiającego dot. opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie 
zamówienia oraz odrzucenia oferty odwołującego - przepisy Działu VI „Środki ochrony prawnej” 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych stosuje się odpowiednio.

XXV. Postanowienia końcowe :
Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego 
postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu 
postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 
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Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:
1. zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku
2. zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów
3. zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty
4. zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie
5. udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego 
urzędowania. 

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 
Kodeks cywilny.

Wykaz załączników do SIWZ:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 – Oświadczenie z art. 22 ustawy PZP
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 5 – Wykaz wykonanych usług
Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy o zamontowaniu urządzeń systemu zabezpieczającego
                            i alarmowego
Załącznik nr 7 – Projekt umowy
Załącznik nr 8 – Certyfikacja OHSAS 18001-2007

DATA ZATWIERDZENIA               
        18.12.2013r.                                                                       ZATWIERDZAM  

                                                                                                         Z-ca DYREKTORA
                                                                                              ds.Eksploatacyjno-Ekonomicznych

                                                                                                                inż. Andrzej Domański          
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