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Znak sprawy: ZP/4/2012 

 
 
 
 

SPECYFIKACJA    ISTOTNYCH    WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA    (SIWZ) – usługi 

 

 

 
Postępowanie przetargowe prowadzone w trybie uproszczonym o wartości szacunkowej poniżej kwot 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych. 

 

 

Zamawiający:   Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp.zo.o. 

                                        reprezentowana przez Prezesa Zarządu 

 

 

Siedziba Zamawiającego       : Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp.zo.o. 

                                                                                                ul. Grunwaldzka 49  

                                                                                                 14-100 Ostróda 

                                                  Tel/Fax: (089) 646 – 42 – 46 

 

Przedmiot zamówienia: 

 

 

OCHRONA MIENIA ŻEGLUGI OSTRÓDZKO-ELBLĄSKIEJ W OSTRÓDZIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ostróda, 22.10.2012 r. 
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1. Nazwa i adres zamawiającego. 

 
Żegluga Ostródzko-Elbląska  Sp. z o.o. w Ostródzie,  
14-100 Ostróda,  
ul. Grunwaldzka 49,  
tel. (89) 646 42 46, fax (89) 646 42 46 
www.zegluga.com.pl, info@zegluga.com.pl 
 
 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 

 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 16 ust. 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z 
późn. zm.) (dalej ustawa Pzp), w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 39 
ustawy Pzp. 
 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest  świadczenie usługi dozoru obiektów i mienia  Żeglugi 

Ostródzko-Elbląskiej w Ostródzie w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, wspomaganej 
przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne Wykonawcy, działające jako grupy 
interwencyjne. 

2.  Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:  
       usługi ochroniarskie 79710000-4, 
3. Przedmiot zamówienia  obejmuje: 
a) Ochronę obiektów Bazy Żeglugi w Ostródzie przy ul. Grunwaldzkiej 49 oraz doków i       

hali Żeglugi w Ostródzie przy ul. Mickiewicza 23 wraz ze znajdującym się na ich terenie 
mieniem. 

  Ochrona każdego obiektu winna być realizowana przez odrębny posterunek  ochrony i    
  polegać na pełnieniu dozoru fizycznego budynku wraz z otoczeniem granic   
  nieruchomości w następującym układzie czasowym: 
  Poniedziałek - piątek. - 15.00 - 07.00 
  Święta, soboty, niedziele – całodobowo 

4.  Pracownicy ochrony winni spełniać warunki określone w ustawie  z dnia 22 sierpnia    
            1997r. o ochronie osób i mienia    (Dz.U.Nr.114,poz.740 z    późn.zm.) 

5.  Wymaga się od Wykonawcy zainstalowania na własny koszt i wdrożenia w porozumieniu z 
Komendą Powiatową Straży Pożarnej w   Ostródzie monitoringu przeciwpożarowego (cztery 
czujniki) spełniającego wymogi ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie  Przeciwpożarowej ( 
Dz.U. nr.81 z 1991 r. z późniejszymi zmianami), który jest własnością wykonawcy. 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu umowę zawartą z Komendą Powiatową Straży 
Pożarnej w   Ostródzie na prowadzenie monitoringu ppoż. Zamawiający nie wyraża zgody na 
podwykonawstwo w tym zakresie. 

6. Wykonawca przedstawi aktualne certyfikaty i świadectwa dopuszczające urządzenia do 
transmisji alarmów pożarowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. Dz.U.nr 143, poz.1002. 

7. Wykonawca zainstaluje na własny koszt system telewizji przemysłowej ( 6 kamer 
stacjonarnych z funkcją  nagrywania – archiwizacji, w siedzibie bazy Żeglugi ul. Grunwaldzka 
49 i ( 1 kamera) w biurze Żeglugi  ul. Mickiewicza 9, który jest   własnością Wykonawcy. 

8. Wykonawca zapewni reakcję grupy interwencyjnej w czasie do 20 minut od momentu 
wezwania – przekazania sygnału alarmowego. 

http://www.zegluga.com.pl/
mailto:info@zegluga.com.pl
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9. Pracownik ochrony powinien być umundurowany oraz posiadać środek łączności działający 
poza siecią telefonii stacjonarnej, zapewniający bezpośredni kontakt z Centrum Operacyjnym 
Wykonawcy. 

10. Pracownicy ochrony zatrudnieni w bazie remontowej Żeglugi w Ostródzie przy ul. 
Mickiewicza 23 muszą posiadać aktualne zaświadczenie upoważniające do obsługi urządzeń 
elektrycznych do 1 kv. 

 

4. Termin wykonania zamówienia: 

 
- 36 miesięcy  od 01.01.2013 r. do 31.12.2015 r. 
 

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków: 

 
I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 

 
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania. 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku. 
Wykonawca musi posiadać ważną koncesję wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i 
Administracji na prowadzenie działalności w ochronie osób i mienia. 
Spełnianie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej czynności zostanie ocenione 
na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia w trybie art. 22   ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp 
oraz dokumentu, o którym mowa w § 6 pkt 1 lit. b siwz. Niewykazanie spełniania warunku jw. 
spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp i 
uznanie jego oferty za odrzuconą zgodnie   z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp. 
 
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia. 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku. 
Wykonawca przedstawi wykaz wykonanych lub wykonywanych usług ochrony fizycznej obiektów i 
mienia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie: 
– co najmniej trzy usługi o wartości każdej z nich nie mniejszej niż 100.000,00 złotych brutto, 
realizowane nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż rok, których przedmiotem była usługa ochrony 
fizycznej obiektów i mienia. 
Spełnianie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie ocenione na zasadzie spełnia/nie 
spełnia, na podstawie oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,                     o którym 
mowa w § 6 pkt 1 siwz oraz dokumentu, o którym mowa w § 6 pkt 1 lit. c siwz.  Niewykazanie 
spełniania warunku jw. spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 
2 pkt 4 ustawy Pzp i uznanie jego oferty za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp. 
 
3. Dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku. 
Wykonawca przedstawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,  wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 
 Spełnianie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie ocenione 
na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, o 
którym mowa w § 6 pkt 1 siwz oraz dokumentu, o którym mowa w § 6 pkt 1 lit. d siwz.  . 
Niewykazanie spełniania warunku jw. spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania na 
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podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp i uznanie jego oferty za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 
ustawy Pzp. 
 
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku. 
Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 
1.000.000,00 złotych oraz przedstawić oświadczenie wykonawcy, w którym zobowiązuje się do 
kontynuowania ciągłości   ubezpieczenia w   wymaganej wysokości 1 000.000  zł   na czas trwania 
umowy w  przypadku wybrania jego oferty jako najkorzystniejszej. 
 
Spełnianie warunku posiadania zdolności finansowej i ekonomicznej do wykonania zamówienia 
zostanie ocenione na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 
pkt 4 ustawy Pzp, o którym mowa w § 6 pkt 1 siwz oraz dokumentu, o którym mowa w § 6 pkt 1 lit. 
e,f  siwz.  
Niewykazanie spełniania warunku jw. spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania na 
podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp  i uznanie jego oferty za odrzuconą zgodnie       z art. 24 ust. 
4 ustawy Pzp. 
 
 

II. W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 
należy przedłożyć: 

a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
b) aktualny odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do     
c) rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 

ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w 
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;  

d)  aktualne zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert. 

e)  aktualne zaświadczeń właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 
4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;  

g)  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 
9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 
Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w 
oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dostarczonych przez wykonawcę, 

 

III. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie 
art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: 

 
1) w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy     
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   Prawo zamówień publicznych, wykonawcy dostarczą: 
a) oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z   
      załącznikiem nr 1 do specyfikacji), 
      ważną koncesję wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na     
      prowadzenie działalności w ochronie osób i mienia, 
b) wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku wiedzy i doświadczenia 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, dat wykonania i odbiorców, wraz z załączeniem dokumentu 
potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie (zgodnie z załącznikiem nr 5 do 
specyfikacji), 

c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług,  wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami 

d) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia, 

   f)  oświadczenie wykonawcy, w którym zobowiązuje się do kontynuowania ciągłości    
       ubezpieczenia w   wymaganej wysokości 1 000.000  zł   na czas trwania umowy w      
       przypadku wybrania jego oferty jako najkorzystniejszej. 
 
2) w celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych wykonawcy dostarczą:  
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zgodnie z załącznikiem nr 2), 
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w 

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych  

c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert.  

d)  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 potwierdzenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert.  

e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-
8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;  

f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 
ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 

3) Inne dokumenty: 
 
a) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zał. nr 4 do siwz). 
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4) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, a także wskazanie 
osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: 

 

1) oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują 
pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, jednakże w przypadku przesłania dokumentu faksem 
lub drogą elektroniczną, należy niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania na żądanie jednej ze 
stron, 

2) osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: Adrianna Jabłońska – siedziba 
zamawiającego, pokój nr 6. 

 

V. Wymagania dotyczące wadium. 

 
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 
 

VI. Termin związania ofertą: 

 

1) 30 dni, 

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

VII. Opis sposobu przygotowania ofert: 

 
1) oferta musi zawierać: 

a) wypełniony formularz oferty  – załącznik nr 4 do specyfikacji, 
b) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu z udziału w postępowaniu wymienione w pkt 6 
specyfikacji, 

c) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – pełnomocnictwo do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, podpisane przez 
wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, do 
pełnomocnictwa należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że osoby podpisujące 
pełnomocnictwo są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danego wykonawcy, 

2) treść złożonej oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez zamawiającego, 

3) ofertę należy przygotować w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i 
czytelną techniką, 

4) ofertę składa się w formie pisemnej, 
5) formularz oferty musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń 

woli w imieniu wykonawcy, upoważnienie powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika z 
dokumentów do niej załączonych, 

6) wszystkie dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione do składania 
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, za wyjątkiem dołączonych do oferty pełnomocnictw 
(upoważnień), które muszą być przedstawione w formie oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii, 
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7) wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie 
przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, 

8) każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę, 
9) koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi wykonawca, 
10) opis sposobu złożenia oferty: 

a) kompletną ofertę należy umieścić w kopercie i zaadresować: 
 
Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o. w Ostródzie,  
ul. Grunwaldzka 49, 14-100 Ostróda 
 

Oferta 
 

„OCHRONA MIENIA ŻEGLUGI OSTRÓDZKO-ELBLĄSKIEJ W OSTRÓDZIE 

Nie  otwierać przed 30.10.2012 r. godz. 930 

 

b) koperta oprócz opisu j/w powinna zawierać nazwę i adres wykonawcy. 
 

 

VIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

 

1) miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego – Ostróda,  
ul. Grunwaldzka 49, pokój nr 5, w terminie do 30.10.2012 r. do godz. 900, 

2) miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 5 w dniu 30.10.2012 o 
godz. 930. 

 

IX. Opis sposobu obliczenia ceny: 

 
1) Podstawę wyceny przedmiotu zamówienia stanowią postanowienia § 3 siwz, oraz projekt 
umowy (załącznik nr 6 do siwz),  stanowiące integralną część niniejszej specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
2) Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty związane z wykonywaną usługą w tym 
podatek od towarów i usług VAT oraz musi przewidywać wszystkie okoliczności, które mogą 
wpłynąć na cenę zamówienia.  Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które są 
konieczne do przygotowania  i złożenia oferty oraz podpisania umowy. 
3) Upusty oferowane przez wykonawcę muszą być zawarte w cenie oferty, 
4) Podana przez wykonawcę cena wykonania  zamówienia jest ceną ryczałtową niezmienną do 
końca realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

X. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem 
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

 

a) cena – 100%, 

b) oferty będą oceniane w odniesieniu do najniższej ceny przedstawionej przez wykonawców, 

c) oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów, 

d) ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą: 

 

Do oceny kryterium wchodzi cena ochrony fizycznej obiektu, cena za  monitoring systemu  działania  
kamer  i  systemu  przeciwpożarowego oraz wyjazdy grupy interwencyjnej. 
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          oferowana wartość minimalna 

wartość punktowa oferty  = ________________________________________ x 10x100% 

                      oferowana wartość  

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów. 

 

XI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

 
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia 
wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo 
miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz 
nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, 
którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w przyjętym do przetargu kryterium oceny 
ofert; 
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne                      
i prawne, 
c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne, 
d) terminie, określonym zgodnie z pkt. 4 i 5, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia 
publicznego może być zawarta. 
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje,                       
o których mowa w ust. 1 lit. a na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej 
siedzibie. 
3. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający poinformuje wykonawcę o 
terminie i miejscu zawarcia umowy, 
4. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie 
wynikało z dokumentów załączonych do oferty. 
 

XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

XIII. Ogólne warunki umowy. 

 
Wszelkie przyszłe zobowiązania wykonawcy związane z umową w sprawie zamówienia publicznego, 
istotne dla zamawiającego postanowienia, w tym wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy oraz zakres możliwych zmian postanowień umowy w stosunku do 
treści oferty wykonawcy, określa projekt umowy – załączniki nr 3  
Umowa zawarta w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania przetargowego może ulec 
zmianie z przyczyn wynikających ze zmiany przepisów obowiązujących na dzień jej zawarcia, a 
mających wpływ na jej postanowienia. Zmiany, o których wyżej mowa wymagają aneksu do umowy. 
 

XIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej: 

 

1) wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności 
podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest zobowiązany na podstawie 
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wspomnianej ustawy, 

2) w przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo 
dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w 
ustawie Prawo zamówień publicznych dla tej czynności, 

3) wykonawca może wnieść odwołanie wobec następujących czynności zamawiającego: 
a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
c) odrzucenia oferty odwołującego, 

4) odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej 

opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu, 

5) odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu, 

6) odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 
2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 10 dni –jeżeli zostały przesłane w inny 
sposób, 

7) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie 

Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej, 

8) szczegółowy opis środków ochrony prawnej zawiera Dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych 

– Środki Ochrony Prawnej. 
 

XV. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

XVI. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową. 

 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia z wykonawcami umowy ramowej. 
 

XVII. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. 

 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 
67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

XVIII. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 
odpowiadać oferty wariantowe. 

 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
 

XIX. Adres poczty elektronicznej zamawiającego: 

 
info@zegluga.com.pl 
 

XX. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 
zamawiającym a wykonawcą. 

 
Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 
 

mailto:info@zegluga.com.pl
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XXI. Aukcja elektroniczna. 

 
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
 

XXII. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu. 

 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 

XXIII. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób, utworzenia funduszu szkoleniowego, zwiększenia 
wpłat pracodawców na rzecz funduszu szkoleniowego. 

 
Zamawiający nie określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją 
przedmiotu zamówienia dotyczących zatrudnienia osób, utworzenia funduszu szkoleniowego, 
zwiększenia wpłat pracodawców na rzecz funduszu szkoleniowego. 
 
 
 
 
Załączniki do specyfikacji: 
 
1. Oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
3. Projekt umowy 
4. Formularz oferty. 
5. Wykaz wykonanych usług. 
     
 
 
 
Sporządziła: 
Adrianna Jabłońska 
           
 

                                                                                                                                         Zatwierdził: 
 

  
Waldemar Graczyk 

  
Prezes Zarządu 


