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Warszawa, dnia 7 marca 2017 r. 

 

 

numer postępowania: DAZ/ZP/1/2017  

 

OGŁOSZENIE  

o zamówieniu na usługę społeczną 

[„Ogłoszenie”] 

 

 

pn. Zapewnienie ochrony osób i mienia na terenie obiektu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego  

w Warszawie w okresie od 01 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. 

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

1. Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa. 

2. NIP: 525-10-52-103, REGON: 010978710. 

3. Adres strony internetowej: www.bfg.pl. 

4. Dane kontaktowe: e-mail: kancelaria@bfg.pl, faks: 22 583 05 89, 22 583 05 90. 

5. Osoby upoważnione do kontaktów: 

5.1. w sprawach procedury:  

Justyna Jerka, tel. 22 583 07 62, e-mail: justyna.jerka@bfg.pl, 

Katarzyna Sokołowska, tel. 22 583 07 54, e-mail: katarzyna.sokolowska@bfg.pl. 

5.2. w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: 

Janusz Okrutnik, tel. 22 583 07 24, e-mail: janusz.okrutnik@bfg.pl, 

Grzegorz Przanowski, tel. 22 583 07 48, e mail: grzegorz.przanowski@bfg.pl. 

6.     Godziny pracy Zamawiającego:  08:00 – 16:00, w dni robocze od poniedziałku do piątku. 

 

II. RODZAJ ZAMÓWIENIA, PODSTAWA PRAWNA, POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Rodzaj zamówienia: zamówienie na usługę społeczną, kod CPV: 79710000-4 usługi ochroniarskie. 

2. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej  

w art. 138g ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, tj. równowartości kwoty 750 000 euro. 

3. Podstawa prawna: art. 138o ustawy Pzp. 

4. Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze Ogłoszenie z uwzględnieniem art. 138o ustawy 

Pzp. 

mailto:grzegorz.przanowski@bfg.pl
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5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Ogłoszenia przed upływem terminu składania ofert. 

Zmianę Ogłoszenia Zamawiający zamieści w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

internetowej www.bfg.pl. 

6. Postępowanie prowadzone jest w sposób, który zapewnia równe traktowanie Wykonawców. 

7. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bfg.pl. 

8. W odpowiedzi na Ogłoszenie Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę. 

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

11. Zamawiający zastrzega wykonanie kluczowych części zamówienia jako obowiązek osobistego jego 

wykonania przez Wykonawcę. 

Przez kluczowe części zamówienia Zamawiający rozumie usługę zapewnienia ochrony osób i mienia 

na terenie obiektu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. 

12. Zamawiający nie zwraca żadnych kosztów związanych z udziałem w postępowaniu  

i przygotowaniem ofert. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zapewnienia bezpośredniej ochrony fizycznej osób 

i mienia na terenie obiektu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w tym obsługa i monitorowanie 

funkcjonujących u Zamawiającego systemów zabezpieczeń technicznych i przeciwpożarowych. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia.  

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych  

w „Istotnych Postanowieniach Umowy”, stanowiących Załącznik nr 2 do Ogłoszenia. 

4. Klauzula społeczna: 

4.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przy realizacji przedmiotowego zamówienia zatrudniał 

na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące wskazane przez Zamawiającego czynności  

w zakresie realizacji zamówienia w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres trwania umowy.  

4.2. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować zatrudnianie osób, o których mowa w pkt 4.1, w 

związku z tym Wykonawca obowiązany jest ewidencjonować czas pracy ze wskazaniem 

tożsamości danej osoby oraz czynności, które były wykonywane przez tę osobę w ramach 

realizacji przedmiotowego zamówienia. 

4.3. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca udostępni do wglądu dowody zatrudnienia osób  

na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w pkt 4.1. 

4.4. Z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób, o którym mowa w pkt 4.1. lub odmowy udostępnienia do wglądu 

dowodów zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, o których mowa w pkt 4.1. 

Zamawiający będzie mógł naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości, o której mowa w 

„Istotnych postanowieniach umowy” stanowiących załącznik nr 2 do Ogłoszenia. 
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IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu zamówienia przez okres  

od 01 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. 

2. Rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpocznie się od godziny 0:00 w dniu 01 kwietnia 2017 r. 

3. Zakończenie realizacji zamówienia nastąpi o godzinie 24:00 w dniu 31 marca 2018 r. 

 

V. PODSTAWY DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. 

2. Z postępowania Zamawiający wykluczy: 

2.1. Wykonawcę w stosunku, do którego otwarto likwidację, wszczęto postępowanie upadłościowe 

lub ogłoszono upadłość; 

2.2. Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe,  

co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego 

działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 

Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

2.3. Wykonawców którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), 

złożyli  odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą 

do zakłócenia konkurencji postepowania o udzielenie zamówienia; 

2.4. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału  

w postępowaniu dotyczące: 

1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika  

to z odrębnych przepisów: 

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli: 

 

a. Wykonawca posiada ważną koncesję ministra właściwego do spraw wewnętrznych w zakresie 

przedmiotu zamówienia, tj. ochrony osób i mienia zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia  

22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1432 z późn.zm.); 

 

1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli: 
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a. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 

1.000.000,00 złotych, 

  

1.3. zdolności technicznej lub zawodowej: 

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli: 

a. Wykonawca wykonał lub wykonuje należycie - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, na 

podstawie umów z co najmniej 2 podmiotami, co najmniej dwie usługi bezpośredniej ochrony 

fizycznej obiektu lub obiektów, dla których wartość każdej z usług, ustalona za okres nie krótszy 

niż 12 miesięcy ich wykonywania,  jest nie mniejsza niż 200 000,00 zł netto. 

 

b. Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć 

w wykonywaniu zamówienia, przy czym: 

 

- co najmniej 1 osobą świadczącą usługę ochrony na stanowisku kierującego zmianą – pełniącą 

służbę jednoosobowo, całodobowo, nadzorującą wykonywanie obowiązków podległych 

pracowników podczas trwania danej zmiany, która jest wpisana na listę kwalifikowanych 

pracowników ochrony fizycznej, z biegłą znajomością obsługi komputera, z minimum 2 letnim 

doświadczeniem w pracy w ochronie na podobnym stanowisku; 

 

- co najmniej 1 osobą świadczącą usługę ochrony na stanowisku recepcji funkcjonującym  

w dni robocze Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godz. 08.00 – 16.00, posiadającą 

wykształcenie minimum średnie, z biegłą znajomością obsługi komputera, znajomością języka 

angielskiego minimum w stopniu komunikatywnym, z minimum 2 letnim doświadczeniem pracy  

w ochronie na podobnym stanowisku; 

- co najmniej 1 osobą świadczącą usługę ochrony na dodatkowym stanowisku ochrony 

funkcjonującym w dni robocze Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godz. 07.00 – 19.00, 

z minimum 2 letnim doświadczeniem pracy w ochronie na podobnym stanowisku; 

c. Wykonawca dysponuje odpowiednimi narzędziami lub urządzeniami technicznymi  

do  wykonywania zamówienia, z których będzie korzystał podczas realizacji zamówienia: 

- centralką i pilotem antynapadowym zapewniającymi możliwość wezwania grupy 

interwencyjnej; 

- zestawem 2 radiotelefonów zapewniających łączność między pracownikami ochrony na terenie   

budynku; 

- wyposażeniem umożliwiającym potwierdzenie realizacji przez pracowników ochrony 

obchodów na terenie obiektu. 
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VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO 

WYKLUCZENIA, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY WRAZ Z OFERTĄ 

 

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy w okolicznościach,  

o których mowa w Rozdziale V Ogłoszenia, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących 

dokumentów:  

1.1. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;  

1.2.  oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie określonej w Rozdziale V 

pkt 2.2 Ogłoszenia – załącznik nr 4  do Ogłoszenia; 

1.3. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że 

Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów , Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) – 

załącznik nr 5 do Ogłoszenia. 

 

2. W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, których opis sposobu dokonania oceny 

ich spełniania został zamieszczony w Rozdziale VI Ogłoszenia, Zamawiający żąda złożenia wraz  

z ofertą następujących dokumentów:  

2.1.  koncesji wydanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w zakresie przedmiotu 

zamówienia, tj. ochrony osób i mienia zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 

r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1432 z późn.zm.); 

2.2.  opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego,  

że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia;  

2.3. wykazu należycie wykonanych lub wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed 

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

okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie –„Wykaz usług potwierdzających spełnianie 

warunku udziału w postępowaniu” – załącznik nr 6 do Ogłoszenia;  

      Dowodami należytego wykonania usług są: 

a. referencje bądź inne dokumenty (np. protokoły odbioru) wystawione przez podmiot,  

na rzecz którego usługi były wykonywane,  

b. oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

 Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w lit. a. 
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2.4.  wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 

tymi osobami –„Wykaz osób” – załącznik nr 7 do Ogłoszenia; 

2.5.  oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają 

wymagane uprawnienia – załącznik nr 8 do Ogłoszenia; 

2.6.  wykazu narzędzi i urządzeń technicznych będących w dyspozycji Wykonawcy w celu 

wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami –

„Wykaz narzędzi lub urządzeń technicznych” – załącznik nr 9 do Ogłoszenia; 

 

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu  

o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Niewyrażenie przez Wykonawcę zgody na przedłużenie terminu związania ofertą skutkować 

będzie odrzuceniem oferty. 

 

IX. WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

X. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

ZAŁĄCZONYCH DO OFERTY 

1. Treść oferty musi odpowiadać treści Ogłoszenia. 

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty 

zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez 

Wykonawcę. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

5. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim. 

6. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna. 

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty. 

8. Na ofertę składają się: 

8.1.  prawidłowo wypełniony Formularz oferty wraz z załącznikami, którego wzór stanowi załącznik 

nr 3 do Ogłoszenia;  



   

7 

 

8.2. dokumenty, o których mowa w Rozdziale VII Ogłoszenia; 

8.3. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeśli dotyczy; 

8.4. projekt umowy o świadczenia usług ochrony osób i mienia, uwzględniający istotne postanowienia 

umowy określone w załączniku nr 2 do Ogłoszenia (przedstawiony projekt umowy będzie 

podstawą prowadzenia po wyborze oferty negocjacji ostatecznych postanowień umowy); 

8.5.  propozycję treści procedur operacyjnych w zakresie monitorowania obiektu oraz działania załóg 

interwencyjnych. 

9. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy muszą być 

podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji 

Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej 

Wykonawcy albo przez pełnomocnika Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być 

dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty przez 

Wykonawcę. 

10. Pełnomocnictwa, które Wykonawca załączy do oferty należy złożyć w oryginale lub kopii 

poświadczonej notarialnie lub przez osoby udzielające pełnomocnictwa. 

11. Wymagane dokumenty muszą być składane w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osobę upoważnioną). 

12. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym przez Wykonawcę.  

13. Ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach  

do oferty) muszą być sygnowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy  

(w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona). Parafa (podpis) winna być naniesiona w sposób 

umożliwiający identyfikację osoby (np. wraz z imienną pieczątką osoby składającej parafę (podpis)). 

14. Każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) powinna być parafowana 

i ponumerowana kolejnymi numerami. 

15. Zastrzeżeniu podlegają tylko te dokumenty wchodzące w skład oferty, które zawierają tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). W takim przypadku 

Wykonawca oznaczy dokumenty zawierające tego rodzaju informacje klauzulą: „informacje objęte 

tajemnicą przedsiębiorstwa”. 

 

Dokumenty oznaczone klauzulą „informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa” Wykonawca umieści 

w odrębnej, oznaczonej odpowiednio części oferty oraz na pierwszej stronie oferty zamieści wykaz 

dokumentów lub ich części zawierające informacje objęte tajemnicą.  

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 w/w ustawy - rozumie się nieujawnione 

do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub 

inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne 

działania w celu zachowania ich poufności.  
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Wykonawca nie może zastrzec informacji w zakresie nazwy (firmy) oraz adresu Wykonawcy, ceny, 

terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 

UWAGA: 

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, 

zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. 

W przypadku informacji zawierających klauzulę „informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa”, 

Zamawiający nie ujawni ich innym uczestnikom postępowania oraz osobom trzecim z wyjątkiem, gdy 

ujawnienie lub przekazanie informacji następuje w wykonaniu obowiązku wynikającego  

z powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa pod 

warunkiem, że ujawnienie lub przekazanie nastąpi przed powołanym do tego organem i na jego 

żądanie. 

16. Ofertę należy złożyć w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej 

nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była 

przygotowana w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) 

oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia. 

17. Wykonawca w odpowiedzi na ogłoszenie składa ofertę w siedzibie Zamawiającego w zaklejonej 

kopercie oznakowanej napisami: 

 

 „Oferta na usługę społeczną polegającą na zapewnieniu ochrony osób i mienia na terenie obiektu 

Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w okresie od 01 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.  

 

Numer postępowania: DAZ/ZP/1/2017 

 

Nie otwierać przed dniem: 15  marca 2017 r., godz. 11:00  

 

 

18. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty w sytuacji niezgodnego 

z powyższym sposobem opisania oferty. 

19. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty 

lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być 

doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania 

ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać 

odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: "ZMIANA" lub "WYCOFANIE". 

 

 

XI. TERMIN ORAZ MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

1. Termin składania ofert upływa w dniu 15 marca 2017 r. o godz. 10:00 . Oferty złożone po tym 

terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Kancelarii 

Zamawiającego.  
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2. Miejsce składania ofert: 

    Bankowy Fundusz Gwarancyjny, 

ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa, 

kancelaria - pokój 214 

            (godziny pracy kancelarii 8:00-16:00, w dni robocze od poniedziałku do piątku) 

 

3. W przypadku potrzeby uzyskania potwierdzenia złożenia oferty, Zamawiający prosi o przygotowanie 

stosownego dokumentu, celem uzyskania na nim potwierdzenia złożenia oferty. 

4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez rozpatrzenia, natomiast oferty 

przesłane faxem lub drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane. 

5. Wykonawca ponosi ryzyko i wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty,  

w tym dostarczenie jej we wskazane miejsce i we wskazanym terminie. 

 

XII. TERMIN ORAZ MIEJSCE OTWARCIA OFERT 

1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 marca 2017 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego 

przy ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4 w Warszawie, w pokoju nr 606. 

2. Otwarcie ofert jest jawne. 

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda informacje o kwocie jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a następnie podczas otwarcia ofert poda nazwy i adresy 

Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, a także informacje dotyczące cen zawartych  

w ofertach. 

 

XIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYJAŚNIANIA TREŚCI OFERTY ORAZ 

UZUPEŁNIANIA DOKUMENTÓW 

1. Jeżeli Wykonawca nie złożył w ofercie oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Ogłoszeniu  

lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (pełnomocnictw) 

lub oświadczenia i dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wątpliwości, 

Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub wyjaśnienia  

w wyznaczonym terminie. 

2. Dokumenty złożone na wezwanie Zamawiającego muszą potwierdzać spełnianie przez Wykonawców 

warunków udziału w postępowaniu oraz wymagań określonych przez Zamawiającego nie później niż 

na dzień, w którym upłynął termin składania ofert. 

3. Niedostarczenie dokumentów, o których mowa w pkt 1, w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

4. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących 

treści złożonej oferty lub prawdziwości zawartych w niej danych, wyznaczając odpowiedni termin. 

5. Nieudzielenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub ich nieprzyjęcie przez Zamawiającego 

skutkuje odrzuceniem oferty. 
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6. Zamawiający nie rozpatruje żadnych materiałów uzupełniających do ofert, złożonych po terminie 

składania ofert, za wyjątkiem uzupełnień dokonanych w odpowiedzi na jego wezwanie. 

 

XIV. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ UDZIELANIA 

WYJASNIEŃ DO TREŚCI OGŁOSZENIA 

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy przekazują pisemnie 

na adres Zamawiającego, faksem lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem postanowień 

Rozdziału X Ogłoszenia. 

2. Wykonawca ma możliwość zwrócić się do Zamawiającego z zapytaniem o wyjaśnienie treści 

Ogłoszenia. Zamawiający udzieli odpowiedzi przed upływem terminu składania ofert pod 

warunkiem, że zapytanie o wyjaśnienie treści niniejszego ogłoszenia wpłynęło do Zamawiającego 

nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

3. Jeżeli zapytanie o wyjaśnienie treści Ogłoszenia wpłynęło po upływie terminu składania zapytań,  

o którym mowa w pkt 2, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić zapytanie bez 

odpowiedzi. 

4. Treść zapytań wraz z odpowiedziami Zamawiający zamieści w Biuletynie Informacji Publicznej na 

stronie www.bfg.pl. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Ogłoszenia przed upływem terminu do składania ofert. 

Dokonaną zmianę Zamawiający zamieści w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bfg.pl. 

  

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Dla celów porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty – zgodnie z kryteriami określonymi 

w Ogłoszeniu, Wykonawca poda w Formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do 

Ogłoszenia swoją cenę oferty, wyliczoną zgodnie ze sposobem podanym w Formularzu oferty. 

2. Cena oferty oraz stawki za godzinę służby pracownika ochrony muszą być podane w złotych 

polskich z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.  

3. Podstawą do ustalenia ceny oferty są wymagania określone w Ogłoszeniu, tj.  należy uwzględnić 

wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w Ogłoszeniu oraz 

uwzględnić wszystkie koszty, opłaty, podatki i należności, przewidziane obowiązującymi przepisami 

prawa. Oznacza to, że Wykonawca przygotowując ofertę powinien przewidzieć wszystkie koszty  

i okoliczności, które towarzyszą lub mogą towarzyszyć  wykonaniu zamówienia i które są konieczne 

dla jego prawidłowej realizacji w ramach podanych stawek za godzinę służby pracownika ochrony. 

4. Wykonawca w Formularzu oferty określi cenę oferty w złotych polskich łącznie z podatkiem od 

towarów i usług (podatkiem VAT) z zastrzeżeniem pkt 5. 

5. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego po 

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

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

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, ma obowiązek 
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poinformować 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. 

6. Cena oferty może być tylko jedna. Nie dopuszcza się wariantowości cen. 

7. Podstawą wyliczenia Wykonawcy wynagrodzenia będą stawki za godzinę służby pracownika 

ochrony brutto na danym stanowisku podane przez Wykonawcę w Formularzu oferty. 

8. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 

XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I 

SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się dwoma kryteriami i ich 

wagą zgodnie z opisem w tabeli 1 poniżej. Wartość wagowa wyrażona w procentach, będzie 

wyrażona w punktach (1%=1pkt). Maksymalna liczba punktów, które może uzyskać oferta wynosi 

100 (80 punktów w oparciu o kryterium Cena oferty brutto (C) i 20 punktów w oparciu o kryterium 

Doświadczenie w zakresie usług (D). 

Tabela 1 

Lp. Kryterium Wartość wagowa kryterium 

1. Cena oferty brutto (C) 80 % 

2. Doświadczenie w zakresie usług (D) 20 % 

 

1.1. Sposób oceny w kryterium Cena oferty brutto (C) 

Kryterium (C) będzie rozpatrywane na podstawie ceny oferty brutto, tj. pozycja: Cena oferty brutto za 

wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty, którego wzór 

stanowi załącznik nr 3 do Ogłoszenia.  

 

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów przewidzianą w kryterium Cena oferty 

brutto.  Liczba punktów w ramach kryterium Cena oferty brutto zostanie obliczona według następującego 

wzoru: 

 

C 

 

= 

Najniższa cena oferty brutto, spośród wszystkich badanych ofert  

x 80  

 

 

Cena badanej oferty brutto 

1.2. Sposób oceny w kryterium Doświadczenie w zakresie usług (D) 

Kryterium (D) będzie rozpatrywane na podstawie wykazu wykonanych/wykonywanych usług podanych 

przez Wykonawcę w Formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Ogłoszenia oraz na 

podstawie dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie.  
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W ocenie kryterium Doświadczenie w zakresie usług nie uwzględnia się usług wykazanych przez 

Wykonawcę w ofercie w ramach Załącznika nr 6 do Ogłoszenia, przedkładanych tytułem spełnienia 

warunku udziału w postępowaniu.  

 

W ramach kryterium (D) będą punktowane usługi należycie wykonane/wykonywane przez Wykonawcę 

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert – a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie – polegające na bezpośredniej ochronie fizycznej obiektu lub 

obiektów (osób i mienia, ewentualnie wraz z przyległym terenem do obiektu lub obiektów) każdą o 

wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł netto w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy, której należyte 

wykonanie zostało potwierdzone stosownym dowodem.   

 

W ramach kryterium (D) będą przyznawane punkty za każdą należycie wykonaną usługę ochrony osób 

i mienia określoną w wykazie, w następujący sposób: 

Liczba usług ochrony osób i mienia (ewentualnie wraz z 

przyległym terenem do obiektu lub obiektów) której 

wartość w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy nie 

może być mniejsza niż 200 000,00 zł netto. 

Liczba punktów 

1 4 

2 8 

3 12 

4 16 

5 lub więcej 20 

 

Za każdą należycie wykona/wykonywaną i potwierdzoną dokumentem usługę Zamawiający w kryterium 

Doświadczenie w zakresie usług przyzna 4 pkt, łącznie nie więcej niż 20 pkt. 

 

Do każdej wykazanej usługi należy załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usługi 

(dokumenty te będą załącznikami do Formularza oferty). 

Dowodami należytego wykonania usługi są: 

a) referencje bądź inne dokumenty (np. protokoły odbioru), wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego usługi były wykonywane,  

b) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w lit. a). 

 

W sytuacji, gdy Wykonawca nie przedstawi żadnej usługi w wykazie lub nie potwierdzi dowodem 

należytego wykonania/wykonywania usługi, otrzyma 0 punktów w ramach kryterium Doświadczenie. 

 

2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione powyżej kryteria. 
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3. Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty nie podlegające odrzuceniu. 

4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów (P), 

stanowiących sumę punktów obliczoną na podstawie poniższego wzoru: 

 

P = C + D 

gdzie: 

C – liczba punktów przyznana ofercie wg kryterium Cena oferty brutto (C); 

D – liczba punktów przyznana ofercie wg kryterium Doświadczenie w zakresie usług (D). 

 

5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub 

więcej ofert uzyska w ramach oceny taką samą sumę punktów (P), Zamawiający spośród tych ofert 

wybierze ofertę z niższą ceną oferty brutto. 

6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie zawarte w Ogłoszeniu wymogi 

oraz złoży najkorzystniejszą ofertę. 

XVII. ODRZUCENIE OFERTY 

1. Zamawiający odrzuci ofertę gdy: 

1.1. jest niezgodna z wymaganiami określonymi w Ogłoszeniu; 

1.2. Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą; 

1.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu   

 nieuczciwej konkurencji; 

1.4. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu; 

1.5. została złożona przez Wykonawcę, który nie spełnił chociażby jednego warunku udziału   

w postępowaniu; 

1.6. jeśli Wykonawca w odpowiedzi na  wezwanie Zamawiającego do uzupełnienia dokumentów 

lub wyjaśnienia treści oferty nie złoży w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

wymaganych dokumentów, dowodów lub wyjaśnień; 

1.7. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

XVIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w sytuacji gdy zostanie 

wypełniona jedna z niżej wymienionych przesłanek: 

1.1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 

1.2. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 

przewidzieć; 
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1.3. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 

najkorzystniejszej oferty; 

1.4. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

XIX. INFORMACJA O  FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  

1. Zamawiający zastrzega sobie po wyborze oferty prawo do prowadzenia dalszych negocjacji 

postanowień umowy w oparciu o przedstawiony przez Wykonawcę wraz z ofertą projekt umowy. 

Negocjacje nie mogą prowadzić do zmian w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz istotnych 

postanowień umowy określonych przez Zamawiającego odpowiednio w załączniku  

nr 1 i 2 do niniejszego Ogłoszenia.  

2. Zawarcie umowy nastąpi z chwilą uzgodnienia wszystkich jej postanowień. 

3. Zamawiający wskaże Wykonawcy termin i miejsce podpisania umowy. 

4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny przedstawić dokumenty 

potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać  

z dokumentów załączonych do oferty. 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza spośród złożonych, 

odmówił lub uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że pozostałe oferty będą 

podlegały odrzuceniu. 

6. Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieści w Biuletynie Informacji Publicznej na 

stronie internetowej www.bfg.pl informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę (firmę) albo 

imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego na usługę 

społeczną. 

7. W razie nieudzielenia zamówienia na usługę społeczną Zamawiający niezwłocznie zamieści 

w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej  www.bfg.pl informację o nieudzieleniu 

zamówienia. 

8. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy lub unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługują 

żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu. 

 

XX.  WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO OGŁOSZENIA 

 

Integralną część niniejszego ogłoszenia stanowią: 

1) Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1; 

2) Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 2; 

3) Formularz oferty – załącznik nr 3; 

4) Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 4; 

5) Wzór informacji dotyczącej grupy kapitałowej – załącznik nr 5; 

http://www.bfg.pl/
http://www.bfg.pl/
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6) Wykaz usług potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu - załącznik nr 6; 

7) Wykaz osób - załącznik nr 7; 

8) Oświadczenie o posiadaniu uprawnień - załącznik nr 8; 

9) Wykaz narzędzi i urządzeń technicznych - załącznik nr 9; 

 

 

 

Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 

/-/ 


