
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Ochrona, monitoring i zabezpieczenie obiektów w Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w
Dzielnicy Targówek

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, REPREZENTOWANE PRZEZ
DYREKTORA ZAKŁADU BUDZETOWEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI MIASTA
STOŁECZNEGO WARSZAWY W DZIELNICY TARGÓWEK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 145972096

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Bankowy 3/5

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-950

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 884 85 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: osir@osirtargowek.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: osirtargowek.waw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Ochrona, monitoring i zabezpieczenie obiektów w Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w
Dzielnicy Targówek

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9c5323c4-4b94-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00278855/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-22 14:57

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000920/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Ochrona, monitoring i zabezpieczenie obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st.
Warszawy w Dzielnicy Targówek przy ul Łabiszyńskiej 20 w Warszawie.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki
określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.osirtargowek.waw.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.osirtargowek.waw.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane
są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający
dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych
kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email:
osir@osirtargowek.waw.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz.2452. Oferta
wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim, złożona w postaci elektronicznej w
formacie danych:. pdf, .doc., .docx, .rtf, .xps, .odt i podpisana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
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polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 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: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w
Dzielnicy Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20, 03-397 Warszawa, reprezentowany przez Dyrektora. 
2) Administrator w Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek przy ul.
Łabiszyńskiej 20, 03-397 Warszawa powołał inspektora ochrony danych osobowych z którym można
skontaktować się pisząc na e-mail – ochrona.danych@osirtargowek.waw.pl 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
podstawowym.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), dalej „ustawa Pzp”; 
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 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;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana 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; 
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) 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;
9) 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.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 09/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
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4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ochrona, monitoring i zabezpieczenie obiektów hali basenu, pawilonu sportowo-
administracyjnego, stadionu, lodowiska, boiska bocznego z zadaszeniem, garażu i terenu
Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20 w
Warszawie (dalej również jako: OSiR), dodatkowo monitoring sygnałów alarmowych w pawilonie
sportowo-administracyjnym przy ul. Łabiszyńskiej 20, w obiekcie sportowym przy ul. Blokowej 3 i
Hali sportowej przy ul. Ossowskiego 25, Boisko boczne z zadaszeniem przy ul. Łabiszyńskiej
20A, oraz konwój wartości pieniężnych z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy
w Dzielnicy Targówek, znajdujących się przy ul. Łabiszyńskiej 20 do oddziału Banku
Handlowego S.A. położonego w Warszawie przy ul. Traugutta 7/9 lub najbliższego oddziału
poczty – w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione poniżej
kryteria. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez
wykonawców. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie
mniejsza (proporcjonalnie do oferty najkorzystniejszej) ilość punktów zgodnie z wzorami podanymi w
SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zagrożenie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
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5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania na podstawie art. w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniają warunki określone w
art. 112 ust. 2 ustawy Pzp dotyczące:
1.1 Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. Zamawiający nie precyzuje w tym
zakresie żadnych wymagań.
1.2 Uprawnień do prowadzenia w danym zakresie określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ważną
koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem, tj.
Koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia (ustawa z dn. 22 sierpnia 1997 r. o ochronie
osób i mienia Dz. U. z 2018 r., poz. 2142 z późn. zm.) [przedmiotowy warunek dotyczy każdego
członka konsorcjum] oraz konwoju środków pieniężnych, a do wykonywania prac zatrudniał
pracowników nadzoru posiadających uprawnienia niezbędne do wykonywania zamówienia. W
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony
warunek musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca.
1.3 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych
wymagań.
1.4 Zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w
tym zakresie, jeżeli:
[Zdolność techniczna lub zawodowa]
ZAMAWIAJĄCY uzna warunek za spełniony, jeżeli WYKONAWCA wykaże, że 
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonuje – co najmniej 3 usługi w zakresie ochrony obiektów użyteczności
publicznej, przy czym każda usługa była realizowana przez co najmniej 1 rok. O wartości nie
mniejszej niż 200 000 zł brutto każda.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SWZ.
Oświadczenie, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków
udziału w postępowaniu na dzień składania ofert (forma dokumentu – oryginał w postaci dokumentu
elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaufanym lub osobistym
Wykonawcy lub Pełnomocnika). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców (zał. Nr 8 do SWZ) Oświadczenia te
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu forma
dokumentu – oryginał w postaci dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, zaufanym lub osobistym Wykonawcy lub pełnomocnika). Wykonawca, który polega na
zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem
także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia
oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 7, zał. Nr 10 do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1. Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi
zostały wykonane lub są wykonywane należycie załącznik nr 5 do SWZ.
2. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086) załącznik nr 6 do SWZ.
3. Ważna koncesai na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem tj. w
zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej zgodnie
z ustawą zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie fizycznej osób i mienia
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SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Tak

6.3.1.) Adres internetowy aukcji: https://zamowienia.um.warszawa.pl

6.3.2.) Opis aukcji elektronicznej:
Zgodnie z art. 227 ustawy Zamawiający zaprasza drogą elektroniczną do udziału w aukcji
wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu. Zamawiający
przeprowadzi aukcję elektroniczną jeżeli zostaną złożone co najmniej 2 oferty nie podlegające
odrzuceniu. Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej zostanie wysłane drogą
elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.
Wykonawcy chcący wziąć udział w aukcji elektronicznej muszą się zalogować na platformie
aukcyjnej wpisując kod dostępu w odpowiednie pole systemu. Kod dostępu zostanie przekazany
przez operatora platformy aukcyjnej Wykonawcom, których oferty nie zostaną zakwalifikowane
do odrzucenia. 
Jedynym elementem oceny ofert w aukcji elektronicznej jest oferowana przez Wykonawcę cena
brutto za realizację przedmiotu zamówienia. 
Ceną wyjściową w aukcji elektronicznej dla każdego Wykonawcy jest cena brutto
zaproponowana przez danego Wykonawcę w złożonej ofercie.
Pozostałe kryteria oceny są wartością stałą i nie podlegają zmianie w toku aukcji elektronicznej.
Punkty przyznane ofercie za to kryterium na etapie oceny ofert będą automatycznie dodawane
do punktów przyznanych ofercie Wykonawcy w kryterium licytowanym w trakcie aukcji
elektronicznej – tj. kryterium „Cena brutto za realizacje całego zamówienia”. W toku aukcji
elektronicznej za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej umożliwiającego
wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają
kolejne korzystniejsze postąpienia podlegające automatycznej ocenie klasyfikacji.

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
a) Postąpienia pod rygorem nieważności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu.
b) Postąpienia składane w toku aukcji elektronicznej będą podlegały automatycznej ocenie i
klasyfikacji zgodnie ze wzorem określonym w rozdziale XIX SWZ, z zastrzeżeniem, że punktacja
uwzględniać będzie również punkty przyznane danej ofercie w pozostałych kryteriach na etapie
oceny ofert.
c) Oferta złożona przez Wykonawcę przestaje wiązać, jeżeli złoży on korzystniejszą ofertę w
czasie aukcji.
d) Zamawiający nie przewiduje zastosowania mechanizmu dogrywek.
Zamawiający określa minimalne postąpienie w wysokości 500,00 (słownie: pięćset złotych
00/100).
Warunkiem wzięcia udziału w aukcji elektronicznej jest dysponowanie bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Komputer
użytkownika powinien spełniać następujące wymagania:
a) Posiadać zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 7/Windows 8/Windows 10
b) W przypadku komputerów z systemem operacyjnym Windows 7/Windows 8 komputer
użytkownika powinien posiadać przeglądarkę internetową Internet Explorer 10.0 lub nowszą z
możliwością obsługi Active X lub przeglądarkę Firefox z obsługą Javy i siłą szyfrowania 128 bit.
c) W przypadku komputerów z systemem operacyjnym Windows 10 komputer użytkownika
powinien posiadać zainstalowana przeglądarkę internetową Internet Explorer 11 z obsługą
Active X lub przeglądarkę Firefox z obsługą Javy i siłą szyfrowania 128 bit.
d) Zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe JAVA 32bit w wersji1.8.0_191 lub
nowszej, pozwalającej na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00278855/01 z dnia 2021-11-22

2021-11-22 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi



obsługująca szyfrowanie;
e) Posiadać dostęp do Internetu: min.512Kb/s na komputer(zalecane szerokopasmowe konto
internetowe);
f) Posiadać podłączony kub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej
przez wystawcę certyfikatu używanego przez wykonawcę;
g) Posiadać zainstalowany certyfikat kwalifikowany, na którym wykonawca będzie się logował do
konta (certyfikat musi być widoczny w magazynie certyfikatów systemu Windows (magazynie
logicznym o nazwie „osobisty” certyfikatów systemu Windows);)
h) być wyposażony w procesor taktowany zegarem o częstotliwości 1 GHz i posiadać co
najmniej 1GB pamięci RAM (są to wymagania jakie powinien spełniać komputer z systemem
Windows 7)
Wykonawcy chcący wziąć udział w aukcji elektronicznej muszą się zalogować na platformie
aukcyjnej za pomocą danych uwierzytelniających przekazanych przez operatora platformy
aukcyjnej wykonawcom, którym zamawiający przekazał zaproszenie do udziału w aukcji
elektronicznej.
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
a) Aukcja jednoetapowa,
b) Czas trwania aukcji 30 min.
Aukcja elektroniczna zostanie zamknięta po upływie podstawowego czasu tj. 30 minut.
Jeżeli w wyniku przeprowadzonej aukcji elektronicznej, Wykonawcy złożą oferty o takiej samej
cenie oraz uzyskają jednakowy bilans punktowy w kryteriach oceny ofert tj. ceny brutto,
Zamawiający zgodnie z z kolejnością składanych postąpień przez uczestników, wybierze jako
najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który jako pierwszy złożył postąpienie dochodząc do ceny
najkorzystniejszej.
W przypadku nieprzeprowadzenia aukcji najkorzystniejsza oferta wybrana przed aukcją jest
wiążąca.
Po zakończeniu aukcji elektronicznej wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, składa szczegółowa kalkulację zgodnie z załącznikiem nr…do wzoru umowy.
Cena jednostkowa brutto w kalkulacji musi zostać określona tak, aby łączna wartość zamówienia
wynikająca z przemnożenia ceny jednostkowej i ilości godzin nie przekroczyła ceny brutto
wylicytowanej w aukcji elektronicznej przez wybranego Wykonawcę. W przypadku nie złożenia
szczegółowej kalkulacji Zamawiający uzna, że Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy na
warunkach określonych w ofercie.
W przypadku nieprzeprowadzenia aukcji lub, gdy po jej przeprowadzeniu cena Wybranego
Wykonawcy nie ulegnie zmianie, Wykonawca wypełni szczegółową kalkulację, zgodnie z
wymaganiami opisanymi w SWZ.
W formularzu ofertowym należy wpisać osobę oraz jej e-mail, uprawnioną do składania ofert w
imieniu Wykonawcy w trakcie aukcji elektronicznej. W przypadku kiedy to będzie inna osoba niż
podpisująca ofertę, należy załączyć do oferty pełnomocnictwo dla tej osoby, podpisane przez
osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, z którego wynikać będzie prawo do
reprezentowania Wykonawcy w aukcji elektronicznej.

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 4 000,00 (słownie: cztery tysiące
złotych 00/100), które może być wniesione w jednej lub kilku następujących w formach:
1) w pieniądzu
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju przedsiębiorczości (Dz. U. z
2018 r. poz. 110)
2. Wykonawca składa wadium w wybranej przez siebie formie.
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3. Wadium w formie pieniądza należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank
Handlowy w Warszawie S.A. nr rachunku: 90 1030 1508 0000 0005 5105 3024 (kopię wpłaty
poświadczoną za zgodność z oryginałem i podpisaną przez osobę uprawnioną do podpisania
oferty należy celem kompletności dokumentacji dołączyć do oferty
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia o których mowa w ust. 1 pkt.
2-4, Wykonawca przekazuje oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie
składa każdy z Wykonawców (zał. Nr 8 do SWZ) Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu forma dokumentu – oryginał w
postaci dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
zaufanym lub osobistym Wykonawcy lub pełnomocnika).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiającemu przysługuje na każdym etapie realizacji Przedmiotu umowy prawo dokonania w
drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie
ograniczenia świadczenia przez Wykonawcę usług, zmiany sposobu spełniania świadczenia
przez Wykonawcę lub rozwiązaniu umowy przed upływem czasu na jaki została zawarta, w
szczególności, w przypadku zamknięcia obiektu wynikającego z przyczyn, których nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy bądź w wyniku rozpoczęcia remontu obiektu, w
którym realizowane będzie zamówienie. Nie stanowi to odstąpienia od umowy i realizowane
będzie w oparciu o uprawnienia Zamawiającego wynikające z art. 455 ust. 1 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.
W przypadku ograniczenia zakresu świadczonych przez Wykonawcę usług, zgodnie z ust. 1
niniejszego paragrafu, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie proporcjonalnemu obniżeniu, co nie
będzie miało wpływu na wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie, o którym mowa w § 9
umowy. 
Zamawiający zastrzega sobie w trakcie trwania umowy możliwość zmiany:
- ilości roboczogodzin pracowników
- ilości realizowanych konwojów
- obsady pracowników ochrony
Wprowadzane przez Zamawiającego zmiany będą dokonywane z wyprzedzeniem co najmniej 2-
tygodniowym, a rozliczenie będzie następowało po faktycznie skalkulowanych i uzgodnionych
przez strony kosztach na podstawie cen wskazanych w ofercie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-01 10:00
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8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia
lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia
oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-01 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-30
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	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione poniżej kryteria. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie mniejsza (proporcjonalnie do oferty najkorzystniejszej) ilość punktów zgodnie z wzorami podanymi w SWZ.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium:
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zagrożenie
	4.3.6.) Waga: 40
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
	5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
	5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
	5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SWZ. Oświadczenie, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert (forma dokumentu – oryginał w postaci dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaufanym lub osobistym Wykonawcy lub Pełnomocnika). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców (zał. Nr 8 do SWZ) Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu forma dokumentu – oryginał w postaci dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaufanym lub osobistym Wykonawcy lub pełnomocnika). Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 7, zał. Nr 10 do SWZ).
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie załącznik nr 5 do SWZ. 2. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086) załącznik nr 6 do SWZ. 3. Ważna koncesai na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem tj. w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej zgodnie z ustawą zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie fizycznej osób i mienia

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Tak
	6.3.1.) Adres internetowy aukcji: https://zamowienia.um.warszawa.pl
	6.3.2.) Opis aukcji elektronicznej:
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
	6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

	SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
	7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-01 10:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-01 11:00
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-30



