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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiającym jest Biblioteka Śląska z siedzibą w Katowicach, Plac Rady Europy 1 

Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: 

Biblioteka Śląska 

Plac Rady Europy 1 

40-021 Katowice 

fax. (32) 20-83-720 

e-mail: przetargi@bs.katowice.pl  

Godziny pracy Sekretariatu: od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. 

Adres strony internetowej: www.bs.katowice.pl (Biuletyn Informacji Publicznej – Zamówienia publiczne na usługi 

społeczne). 

Informacje związane z postępowaniem uzyskać można pod ww. adresami i numerami. 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE I TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej 

„ustawą Pzp”, o udzielaniu zamówień na usługi społeczne (art. 138g i nast. ustawy Pzp), niniejszego Regulaminu i 

Ogłoszenia zwanych dalej „Ogłoszeniem”. 

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

750 000 euro. 

3. Zamówienie zostanie udzielone w oparciu o procedurę określoną przez Zamawiającego w niniejszym Ogłoszeniu, w 

ramach wymogów określonych w art. 138o ust. 2-4 ustawy Pzp. Zamawiający udziela zamówienia w sposób 

przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.  

4. W zakresie określonym niniejszym Ogłoszeniem zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp wskazane do stosowania 

dla procedury ustalonej przez Zamawiającego dla udzielenia niniejszego zamówienia.  

5. W odpowiedzi na niniejsze Ogłoszenie, zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego, 

wszyscy zainteresowani Wykonawcy składają oferty wraz z informacjami potwierdzającymi, że nie podlegają wykluczeniu 

oraz spełniają warunki udziału w niniejszym postępowaniu. 

6. Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24 aa ust.1 ustawy Pzp tzw. procedura odwrócona. 

Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

7. Jeżeli w niniejszym Ogłoszeniu o zamówieniu mowa jest o punktach bez dodatkowego sprecyzowania dotyczy to 

punktów postanowień danego Rozdziału Ogłoszenia o zamówieniu. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia są świadczone na rzecz Zamawiającego usługi ochrony fizycznej osób i mienia, 

realizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 

838) zwanej dalej „Ustawą”, rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 

2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania 

oraz ewidencjonowania broni i amunicji (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 992 z późn. zm.), zwanego dalej 

„Rozporządzeniem”, innymi aktami wykonawczymi obowiązującymi w tym zakresie oraz „Planem ochrony Biblioteki 

Śląskiej”. 

2. Wykaz nieruchomości objętych przedmiotem zamówienia: 3 nieruchomości Biblioteki Śląskiej położone w Katowicach 

przy Placu Rady Europy 1, ul. Ligonia 7 oraz ul. Francuskiej 12. 

3. Przez użyte w Ogłoszeniu określenie „ochrona fizyczna” rozumie się działanie Wykonawcy za pośrednictwem 

odpowiednio wyposażonych (w środki przymusu bezpośredniego) i przeszkolonych pracowników ochrony, mające na 

celu zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom Biblioteki Śląskiej i osobom korzystającym z usług Biblioteki lub 

przebywającym na jej terenie, niedopuszczenie do wstępu osób nieuprawnionych na tereny ochranianych obiektów, a 

także zapobieganie zdarzeniom skutkującym szkodą w mieniu Biblioteki Śląskiej przez w szczególności patrolowanie 
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i kontrolę terenów ochranianych, zgodnie z Planem ochrony, kontrolę urządzeń technicznych zabezpieczenia 

obiektów i zawiadamiania służb i właściwych osób w przypadkach ujawnienia zagrożeń w ochranianym mieniu – 

zgodnie z Planem ochrony.  

4. Przez użyte w Ogłoszeniu określenie „pracownik ochrony” rozumie się zarówno osobę wpisaną na listę 

kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, o której mowa w Ustawie, jak również osoby wykonujące w imieniu 

Wykonawcy czynności ochrony osób i mienia.  

5. Przez użyte w Ogłoszeniu określenie „grupa interwencyjna” rozumie się dodatkowych pracowników ochrony 

udzielających wsparcia w zakresie i w sytuacjach opisanych w § 1 pkt 3 Rozporządzenia. 

6. Przewidywana przez Zamawiającego  liczba roboczogodzin dla: 

a) pracowników ochrony wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, dla obiektu Biblioteki 

Śląskiej przy Placu Rady Europy 1 wynosić będzie 49 500 roboczogodzin, 

b) pracowników ochrony nie wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, dla obiektu 

Biblioteki Śląskiej przy ul. Francuskiej 12 wynosić będzie 20 300 roboczogodzin, 

c) pracowników ochrony nie wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, dla obiektu 

Biblioteki Śląskiej przy ul. Ligonia 7 wynosić będzie 13 200 roboczogodzin. 

7. Ewentualny nakład pracy Wykonawcy związany ze wsparciem udzielanym przez grupę interwencyjną nie jest 

wliczany do przewidywanej liczby roboczogodzin, o których mowa w pkt 6 i nie podlega dodatkowemu wynagrodzeniu 

ani odszkodowaniu. 

8. Wykonawca zapewnia system łączności radiowej lub radiotelefonicznej, zarówno w zakresie sprzętu łączności jak i 

dokumentów eksploatacyjnych – przydział częstotliwości i dane radiowe lub radiotelefoniczne – dla zapewnienia 

łączności między posterunkami. System łączności radiowej lub radiotelefonicznej funkcjonował będzie jako zapasowy 

system łączności. 

9. Zamawiający zapewnia wykorzystanie systemu łączności telefonicznej tylko dla potrzeb zabezpieczenia systemu 

ochrony Biblioteki Śląskiej w ramach telefonii stacjonarnej, dostępnej w Bibliotece Śląskiej. 

10. Wykonawca winien posiadać pozwolenie na broń (przedmiot przeznaczony do obezwładniania osób za pomocą 

energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie przekraczającej 10 mA) na okaziciela, zgodnie z 

Rozporządzeniem. 

11. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji w poszczególnych obiektach Biblioteki 

Śląskiej w Katowicach zawiera Załącznik nr 1 do Ogłoszenia. 

12. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: 

79 71 00 00 - 4 usługi ochroniarskie. 

13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

15. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez 

Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez 

Wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie powyższego nastąpi w Formularzu oferty (Załącznik nr 2 do 

Ogłoszenia). 

16. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy lub rezygnacji z wykonania 

części zamówienia przez podwykonawcę. 

17. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w 

celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać 

Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówieniu.  

18. Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby Wykonawca i/lub Podwykonawca zatrudnił, w trakcie realizacji 

przedmiotu zamówienia, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 poz. 1320 z późn. zm.), pracowników świadczących usługę ochrony 

fizycznej osób i mienia w obiektach Zamawiającego. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wchodzących w skład „grupy interwencyjnej”, o której mowa w ust. 5 Pozostałe 

uregulowania w tym zakresie zostały ujęte w projekcie umowy, stanowiącej załączniki nr 5 do Ogłoszenia. 
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IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Wymagany termin realizacji zamówienia: od 1 stycznia 2021r. od godziny 0:00 do 30 czerwca 2022 r. do godziny 

24:00. 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

a) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp;  

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

2. Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1 lit. b, dotyczą: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 

przepisów; 

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia (koncesję) do prowadzenia 

działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia wynikające z Ustawy, w zakresie nie węższym 

niż wynikający z opisu przedmiotu zamówienia – umożliwiający wykonanie zamówienia. 

2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada ważną umowę obowiązkowego 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie ochrony osób i mienia w wysokości stosownej  

do wymogów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie 

usług ochrony osób i mienia. 

3) zdolności technicznej lub zawodowej; 

warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

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

działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, co najmniej dwie usługi, polegające na 

całodobowej bezpośredniej ochronie  osób i mienia w czynnych obiektach o wartości nie mniejszej niż 

1.500.000,00 zł brutto każda usługa;  

b) dysponuje odpowiednimi zasobami ludzkimi, w szczególności co najmniej 12 pracownikami wpisanymi na 

listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, w tym: 

 8 pracownikami do bezpośredniej stałej ochrony fizycznej – wpisanymi na listę kwalifikowanych 

pracowników ochrony fizycznej (ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia), 

 4 pracownikami ochrony – pracownicy grupy interwencyjnej – wpisanymi na listę kwalifikowanych 

pracowników ochrony fizycznej (ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia). 

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

1) warunek określony w pkt 2 ppkt 1) musi być spełniony przez każdego z Wykonawców samodzielnie; 

2) warunek określony w pkt 2 ppkt 2) musi być spełniony przez każdego z Wykonawców samodzielnie; 

3) warunek określony w pkt 2 ppkt 3) lit. a zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże się wymaganą zdolnością techniczną lub zawodową; 

4) warunek określony w pkt 2 ppkt 3) lit. b muszą spełniać Wykonawcy w taki sposób, aby wykazać spełnienie tego 

warunku co najmniej łącznie. 

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach 

oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na 

zasadach określonych w pkt 5-7. 

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując 

zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia.  

6. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, 

pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie 
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zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 i 8 

ustawy Pzp. 

7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy 

mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności 

są wymagane. 

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP 

Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie: 

1. art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp– w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne 

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po 

ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie 

art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 z późn. zm.); 

2. art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp– który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 

dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami 

lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.  

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w 

Załączniku nr 3 i 4 do Ogłoszenia. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 

wykluczenia oraz spełniania – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu 

zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1 oraz zobowiązanie podmiotu 

trzeciego albo inny dokument lub dokumenty, służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez 

podmiot trzeci w zakresie określonym w Rozdziale V pkt 4. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt. 1, 

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców 

wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

4. Wykonawca, w terminie 3 dni, od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 

ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp; w przypadku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że 

powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 8 do Ogłoszenia 

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 

złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, o których mowa w 

pkt. 6 – 12. 

6. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda 

następującego dokumentu: odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 
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7. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub 

uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów: 

Koncesji wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony 

osób i mienia, zgodnie z wymogami Ustawy; 

8. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji 

ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda następujących dokumentów: umowę obowiązkowego ubezpieczenia 

od odpowiedzialności cywilnej w  zakresie ochrony osób i mienia w wysokości stosownej  

do wymogów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i 

mienia (Dz. U. z 2013r., poz. 1550 z późn. zm.) 

9. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności 

technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów: 

a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 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, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 

przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do 

Ogłoszenia; 

b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do Ogłoszenia;. 

10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentów, o których mowa w pkt 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 

upadłości. 

11. Dokument lub dokumenty, o których mowa w pkt. 10 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert.  

12. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 10, zastępuje się je dokumentem 

zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na 

siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 11 stosuje się. 

13. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a 

ustawy Pzp, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów:  

a) wymienionych w pkt 6 ; 

b) wymienionych w pkt 9 – w zakresie w jakim Wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu;  

c) wymienionych w pkt 10 – 12 – w stosownych sytuacjach. 

14. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

a) każdy z Wykonawców składa dokumenty wymienione w pkt 6 -8  lub w stosownych sytuacjach w pkt 9 – 12; 

b) dokumenty, o których mowa w pkt 9 lit. a składa ten Wykonawca, który wykazuje się wymaganą zdolnością 

techniczną lub zawodową; 
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c) dokumenty określone w pkt. 9 lit. b muszą złożyć Wykonawcy, których te dokumenty dotyczą, w taki sposób, aby 

wykazać spełnienie tego warunku łącznie. 

15. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 6 – 12, 

w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, 

Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W 

tym przypadku Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych 

przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1041 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, a także za pośrednictwem środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy Pzp, z tym zastrzeżeniem że oferty wraz z wymaganymi 

dokumentami muszą być złożone w formie pisemnej.  

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za 

pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia i/lub Regulaminu. 

4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie Ogłoszenia/Regulaminu wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 

w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak 

nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści 

Ogłoszenia/Regulaminu wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 

Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający udzieli wyjaśnień 

Wykonawcy, który złożył wniosek i umieści treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej, na której 

udostępniono Ogłoszenie, bez ujawniania źródła zapytania. 

5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 4. 

6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego Ogłoszenia a treścią udzielonych odpowiedzi jako 

obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

7. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

a) Łukasz Skwara – w sprawach merytorycznych dotyczących przedmiotu zamówienia; 

b) Agnieszka Sowińska – w sprawach formalnych Ogłoszenia. 

 

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca będzie 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, na czas 

niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 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. 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Oferta winna zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

a) wypełniony „Formularz oferty” sporządzony z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 2 do Ogłoszenia; 

b) oświadczenia i dokumenty wskazane w rozdziale VII pkt 1 oraz w stosownych sytuacjach w pkt 2 i 3; 

c) oświadczenie reprezentowanego (pełnomocnictwo) jeżeli ofertę składa pełnomocnik. 
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2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w 

postaci elektronicznej. 

3. Wykonawcy zobowiązani są do dokładnego zapoznania się z treścią niniejszego Ogłoszenia i sporządzenia oferty 

zgodnie z wymogami określonymi w tym dokumencie. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Ogłoszenia. 

4. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką w sposób 

zapewniający czytelność tekstu. 

5. Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane przez Wykonawcę w toku postępowania winny być podpisane przez 

osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z 

postanowień odpowiednich przepisów prawnych bądź umowy, uchwały lub prawidłowo spisanego pełnomocnictwa. 

6. Załączenie pełnomocnictwa jest wymagane, jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik (z wyłączeniem prokurenta), nawet 

jeżeli jest on ujawniony w dokumencie rejestrowym. Pełnomocnictwo należy dostarczyć w oryginale lub czytelnym 

odpisie poświadczonym za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum) – winni oni ustanowić 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania 

ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – stosowny dokument należy dołączyć do 

oferty; oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących 

wspólnie. 

8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

9. Dokumenty wchodzące w skład oferty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, 

poprzez złożenie na każdej zapisanej stronie kopii dokumentu podpisu osoby/osób uprawnionej/uprawnionych wraz z 

adnotacją „za zgodność z oryginałem”. 

10. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie 

więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich 

ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

11. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z 

załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta, uniemożliwiając jej samoistną 

dekompletację). 

12. Wszystkie zapiski, dopiski, zmiany i skreślenia dokonywane w celu poprawienia własnej pomyłki muszą być 

zaparafowane (podpisane) własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

13. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego 

opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres 

Biblioteka Śląska, Plac Rady Europy 1, 40-021 Katowice oraz opisane: 

„USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA BIBLIOTEKI ŚLĄSKIEJ W KATOWICACH 

Nie otwierać przed <wpisać datę i godzinę otwarcia ofert>”. 

14. Ofertę i składane wraz z nią dokumenty tak opakować i opisać, aby zapobiec ich przypadkowemu otwarciu przed 

terminem otwarcia ofert. 

15. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 8 w związku z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, oferty składane w postępowaniu o 

zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnianiu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie 

później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 

ust. 4 ustawy Pzp. 

16. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w 

oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „Tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od 

pozostałych jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnice 

przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego 

postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, 

technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których 
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przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Sferą tajemnicy można objąć tylko takie 

informacje, które są znane jedynie poszczególnym osobom lub określonej grupie osób. Obszar ten nie może się 

rozciągać na informacje powszechnie znane lub te, o których treści każdy zainteresowany może się legalnie 

dowiedzieć. 

17. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 

18. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty, pod warunkiem, że 

Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert. 

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta, tj. w 

kopercie odpowiednio oznakowanej z napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy 

otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, 

zostaną dołączone do oferty. 

19. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie 

pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad, jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie 

„WYCOFANIE”. Koperty oznaczone „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu 

poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą 

otwierane. 

20. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez 

Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania. 

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Katowicach, Plac Rady Europy 1, Sekretariat Biblioteki Śląskiej, w 

terminie do 20 listopada 2020 r. do godziny 09:00. 

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do 

Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 

3. Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy ofertę, która została złożona po terminie składania ofert. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej „Delfinka” 20 listopada 2020 r. o godzinie 

10:00. 

5. Otwarcie ofert jest jawne. 

6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

7. Podczas otwarcia ofert zostaną ogłoszone informacje dotyczące zawartych w ofercie: 

a) nazw (firm) oraz adresów (siedzib) Wykonawców; 

b) cena ofert, 

c) Czas dojazdu/ reakcji (liczony w minutach) grupy interwencyjnej do każdego z trzech obiektów objętych 

zamówieniem 

8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie www.bs.katowice.pl informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

b) firm oraz adresów (siedzib) Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  

c) ceny oferty, 

d) Czas dojazdu/ reakcji (liczony w minutach) grupy interwencyjnej do każdego z trzech obiektów objętych 

zamówieniem 

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w „Formularzu oferty” sporządzonym wg wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 2 do Ogłoszenia: 

a) łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia, zwana dalej „ceną oferty”; 

b) stawki za jedną roboczogodzinę pracownika ochrony wpisanego na listę kwalifikowanych pracowników ochrony 

fizycznej oraz stawki za jedną roboczogodzinę pracownika ochrony nie wpisanego na listę kwalifikowanych 

pracowników ochrony fizycznej. 

http://www.bs.katowice.pl/
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2. Cena oferty o której mowa w pkt 1 lit. a winna być wyliczona jako suma iloczynów:  

a) iloczyn (przewidywanej liczby roboczogodzin pracowników ochrony wpisanych na listę kwalifikowanych 

pracowników ochrony fizycznej dla obiektu przy Placu Rady Europy 1, o której mowa w rozdziale III pkt 6 lit. a) i 

(stawki za jedną roboczogodzinę pracownika ochrony wpisanego na listę kwalifikowanych pracowników ochrony 

fizycznej) plus 

b) iloczyn (przewidywanej liczby roboczogodzin pracowników ochrony nie wpisanych na listę kwalifikowanych 

pracowników ochrony fizycznej dla obiektów przy ul. Francuskiej 12 i ul. Ligonia 7, o których mowa w rozdziale III 

pkt 6 lit. b i c) i (stawki za jedną roboczogodzinę pracownika ochrony nie wpisanego na listę kwalifikowanych 

pracowników ochrony fizycznej). 

3. Cena oferty musi uwzględniać całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia i wszelkie koszty towarzyszące, 

konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszystkie czynności 

związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia w tym w szczególności: przewidywany koszt 

pracy Wykonawcy związany ze wsparciem udzielanym przez grupę interwencyjną. 

4. Cena oferty, jak również stawka za jedną roboczogodzinę pracownika ochrony wpisanego na listę kwalifikowanych 

pracowników ochrony fizycznej oraz stawka za jedną roboczogodzinę pracownika ochrony nie wpisanego na listę 

kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po 

przecinku (zasada zaokrąglania – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 

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

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie PLN. 

7. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty 

dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

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

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) usługi, której świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

8. Wartość kosztów pracy związana z zatrudnieniem pracowników ochrony przyjęta do ustalenia ceny oferty nie może 

być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 poz. 2177 z późn. zm.) oraz właściwych aktów wykonawczych. 

 

XIV. POSTĘPOWANIE PODCZAS BADANIA I OCENY OFERT 

1. Jeżeli Wykonawca w określonym terminie nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia lub innych dokumentów niezbędnych do 

przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane 

przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do 

udzielenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub 

udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

2. Jeżeli Wykonawca w określonym terminie nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. 

3.  Zamawiający może wezwać Wykonawców do złożenia, w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 

4. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawa wynikające z art. 87 ustawy Pzp. 

5. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 89 ustawy Pzp. 

6. Zamawiający nie może odrzucić oferty w oparciu o przesłankę przewidzianą w art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp bez 

uprzedniego zbadania, czy oferta wykonawcy zawiera rażąco niską cenę lub koszt. Badanie, o którym mowa w 

zdaniu pierwszym, przeprowadza się zgodnie z procedurą określoną w art. 90 ust. 1 -3 ustawy Pzp. 
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XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ 

Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najwięcej punktów przy zastosowanym kryterium: 

Cena oferty – 80% 

Czas dojazdu/ reakcji (liczony w minutach) grupy interwencyjnej do każdego z trzech obiektów objętych 

zamówieniem – 20% 

2. Powyższym kryterium Zamawiający przypisał następujące znaczenie:  

Opis kryteriów oceny Znaczenie 

w % 

Liczba 

punktów 

Cena oferty 80% 80 

Czas dojazdu/ reakcji (liczony w minutach) grupy interwencyjnej do 

każdego z trzech obiektów objętych zamówieniem 

(czas dojazdu grupy nie może być dłuższy niż 15 min) 

 

20% 

 

20 

RAZEM 100% 100 

 

3. Kryterium „cena oferty” 

Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty za realizację całego zamówienia, obliczona przez Wykonawcę zgodnie z 

przepisami prawa oraz sposobem obliczenia ceny oferty określonym w rozdziale XIII Ogłoszenia – podana w 

„Formularzu oferty”. Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona według wzoru: 

 

najniższa łączna cena oferty spośród złożonych ofert 
C =  --------------------------------------------------------------------------------- x 80 pkt 

łączna cena oferty badanej  
 

Kryterium „czas dojazdu/ reakcji (liczony w minutach) grupy interwencyjnej do każdego z trzech obiektów 

objętych zamówieniem” 

Kryterium „czas dojazdu/ reakcji (liczony w minutach) grupy interwencyjnej do każdego z trzech obiektów objętych 

zamówieniem” będzie rozpatrywane na podstawie długości czasu dojazdu/ reakcji grupy interwencyjnej do obiektów 

Zamawiającego zadeklarowanego przez Wykonawcę w pkt. II „Formularza oferty”. 

 Najdłuższy możliwy czas dojazdu/ reakcji grupy interwencyjnej wymagany przez Zamawiającego wynosi 15 

minut. 

 Najkrótszy możliwy czas dojazdu/ reakcji grupy interwencyjnej uwzględniony do oceny ofert wynosi 7 minut. 

Jeżeli Wykonawca zaproponuje czas reakcji/ dojazdu grupy interwencyjnej krótszy niż 7 minut do oceny ofert 

zostanie przyjęty czas 7 minut. 

 Wykonawca, który zaoferuje najmniej korzystny czas dojazdu/ reakcji grupy interwencyjnej (15 minut) – 

otrzymuje 0 pkt. 

 Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszy czas dojazdu/ reakcji grupy interwencyjnej (7 minut) – otrzymuje 

20 pkt. 

 Pozostali Wykonawcy, tj. Wykonawcy, którzy zaproponowali wartość pośrednią (pomiędzy wartością 

najkorzystniejszą a najmniej korzystną) otrzymują liczbę punktów (G) obliczoną zgodnie z następującą formułą: 

       najkrótszy możliwy czas dojazdu/ reakcji grupy interwencyjnej (7minut) 
 G =  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  x 20 pkt 

  czas dojazdu/ reakcji grupy interwencyjnej zadeklarowany w ofercie ocenianej 

4. Maksymalna liczba punktów wynosi 100 punktów. 

5. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 

6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Ogłoszeniu warunki oraz otrzyma 

łącznie (w sumie) największą liczbę punktów obliczoną według wzorów podanych w pkt 2. 
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7. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego 

ofert dodatkowych.  

8. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

9. Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W 

CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający żąda, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, złożenia umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców. 

2. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 

3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać  

ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do zawarcia umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z 

dokumentów załączonych do oferty. 

 

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy przed zawarciem umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) 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. 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach określonych 

w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp. 

4. Z treści zabezpieczenia należytego wykonania umowy przedstawionego w formie gwarancji/ poręczenia winno 

wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie 14 dni od pisemnego 

żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od 

kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione lub 

nie. 

5. W przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu. 

6. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

XVIII. WZÓR UMOWY 

Wzór umowy w sprawie zamówienia stanowi Załącznik nr 5 do Ogłoszenia. 

 

XIX. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZGODNEGO Z PRAWEM LUB OGŁOSZENIEM DZIAŁANIA 

ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Wykonawca może skorzystać z przewidzianych prawem środków w przypadku niezgodnego z prawem lub 

Ogłoszeniem działania Zamawiającego, w szczególności Wykonawca może poinformować Zamawiającego o 

niezgodnej z przepisami lub z treścią niniejszego Ogłoszenia czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu 

czynności, do której jest zobowiązany. 
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2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy czynność albo dokona czynności 

zaniechanej informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany dla tej czynności w art. 138o ustawy Pzp lub 

niniejszym Ogłoszeniu.  

 

XX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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”, Zamawiający - Biblioteka Śląska - informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Śląska z siedzibą w Katowicach (40-021) przy pl. Rady 

Europy 1, tel. +48 32 20 83 875, adres e-mail: bsl@bs.katowice.pl. W sprawach dotyczących danych osobowych 

należy się kontaktować z inspektorem ochrony  danych osobowych, tel. +48 32 20 83 726, adres e-mail: 

iodo@bs.katowice.pl. 

2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO                (w  związku z 

ustawą Prawo zamówień publicznych; Dz.U z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 

3. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; ponadto dane osobowe mogą zostać przekazane 

na zasadach wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o  dostępie do informacji publicznej.  Odbiorcami 

mogą być także instytucje upoważnione z mocy przepisów prawa oraz podmioty z którymi administrator zawarł 

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

4. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 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; Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały 

one uznane jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami Umowy). 

5. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących osób fizycznych 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.  

6. Monitoring wizyjny w Bibliotece obejmuje wejście główne, garaż, czytelnie i korytarze. Dane osobowe utrwalone 

za pomocą monitoringu wizyjnego w postaci rejestracji video przetwarzane są na podstawie art. 222 § 1 -  § 10 

Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) w celach ochrony 

mienia i zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, a na gruncie rozporządzenia RODO zgodnie z art. 6 ust. 1 

lit f. (prawnie uzasadniony interes dotyczący zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia).     

7.   Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

8.   Osoba fizyczna posiada: 
−    na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących; 
−    na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej 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, że przetwarzanie 

danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO; 
9. Osobie fizycznej nie przysługuje:                                                                                                                                                                                                                                                            

−    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 danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

10. W przypadku, gdy dla należytej realizacji zamówienia, konieczne będzie przetwarzanie danych osobowych, 

Strony zachowają w tym zakresie wszelkie wymagania wynikające z przepisów prawa polskiego oraz z 

przepisów bezpośrednio stosowanego prawa Unii Europejskiej w tym z przepisów Rozporządzenia Parlamentu 

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

mailto:iodo@bs.katowice.pl
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przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). Jednocześnie w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim 

Strony zawartych Umów zawrą dodatkowe umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych Wykonawcy 

i  Podwykonawców bez dodatkowego (tj. wykraczającego poza wskazane w zawartych Umowach) 

wynagrodzenia. 

 

XXI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli wypełniona zostanie jedna z przesłanek określonych w art. 93 ust. 1 

pkt. 1 i 4-7 ustawy Pzp. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaże Wykonawcom, którzy złożyli oferty, 

zawiadomienie:  

a) o wyborze najkorzystniejszej oferty, które będzie zawierać co najmniej: 

 nazwę i imię nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania 

działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 

zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a 

także punktację przyznaną ofertom; 

 informację o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni oraz powodach wykluczenia wykonawcy; 

  informację o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz powodach odrzucenia oferty; 

b) o unieważnieniu postępowania 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastosowaniem art. 94 ustawy Pzp. Wykonawca, 

którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą jest zobowiązany do stawienia się w celu jej podpisania w 

terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy lub nie wniesie zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru oferty najkorzystniejszej spośród 

pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki do 

unieważnienia postępowania. 

5. Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieszcza na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, 

informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię  

i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego. W razie nieudzielenia zamówienia 

Zamawiający niezwłocznie zamieszcza na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, informację o nieudzieleniu 

zamówienia. 

6. Jeżeli okaże się, że pewne kwestie nie zostały wyjaśnione w niniejszym Ogłoszeniu zastosowanie znajdą przepisy 

ustawy Pzp odpowiednio stosowane w zakresie właściwym dla usług społecznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

XXII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. 

Integralną część niniejszego Ogłoszenia stanowią: 

 Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji w poszczególnych obiektach Biblioteki 

Śląskiej w Katowicach         – Załącznik nr 1 

 Formularz oferty         – Załącznik nr 2 

 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania  – Załącznik nr 3 

 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu  – Załącznik nr 4 

 Wzór umowy          – Załącznik nr 5 

 Wykaz usług          – Załącznik nr 6 

 Wykaz osób          – Załącznik nr 7 

 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej     – Załącznik nr 8 


