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ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA 

(IWZ) 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 
na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  

(tekst jednolity - Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) na: 
 

 

Ochronę osób i mienia w obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy 

w Dzielnicy Żoliborz przy ul Potockiej 1 w Warszawie oraz  konwój wartości 

pieniężnych - w okresie od 01.02.2021 r. do 31.12.2021 r. 

 

Rodzaj zamówienia : USŁUGI 

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć za realizację przedmiotu zamówienia  

178.012,57  złotych brutto 

ZATWIERDZAM 

p.o. Dyrektora OSIR ŻOLIBORZ 

             Michał Szpakiewicz 

Warszawa, dnia 30.12.2020 r. 
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I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM 

 
1. Zamawiający:    Miasto Stołeczne Warszawa, reprezentowane przez  

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy 
Żoliborz, Samorządowy Zakład Budżetowy 

 Adres:     ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa 
 NIP:     525-22-48-481 
 REGON:    016077929 
 Adres strony internetowej:  http://www.osir-zoliborz.waw.pl/ 
 Godziny pracy biura:   poniedziałek-piątek 8.00-16.00 
 

2. Dane do korespondencji:  Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy  
     w Dzielnicy Żoliborz, ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa 
Tel:     (22) 832 45-50 
Adres e-mail:    sekretariat@osir-zoliborz.waw.pl 

 
3. Osoba uprawniona do kontaktów 

 z wykonawcami    Andrzej Jeżewski tel. 509 116 748, Weronika 
Żubrowska tel. (22) 832-45-50 
 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ORAZ KLAUZULA INFORMACYJNA 
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 
1843) zwaną dalej ustawą PZP, przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz 
niniejszych Istotnych Warunków Zamówienia (IWZ). 

2. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art. 138 ust. 2-4 ustawy Prawo 
zamówień publicznych z przewidzianą aukcją elektroniczną. Adres strony na której 
zostanie prowadzona aukcja: https://zamowienia.um.warszawa.pl. 

3. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA 
PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA 
W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), 
informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz 
o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. 
Warszawy w Dzielnicy Żoliborz, ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa, tel:(22) 832 45-50 
reprezentowany przez Dyrektora.  

2) Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo 
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem ochrony 
danych mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób: 

− listownie na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz, 
ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa 

− poprzez e-mail: iod@osir-zoliborz.waw.pl 
3) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych w zakresie działania Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy 
Żoliborz, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować 
się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą poczty tradycyjnej przesyłając zapytanie 
na adres Administratora lub email: iod@osir-zoliborz.waw.pl. 

4) Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego. Podstawa prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda 
wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postepowaniu oraz następujące przepisy prawa: 

http://www.osir-zoliborz.waw.pl/
mailto:sekretariat@osir-zoliborz.waw.pl
https://zamowienia.um.warszawa.pl/
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▪ ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 
r. poz. 1843 ze zm.), 

▪ rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126) 

▪ ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze 
zm.). 

5) Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego przetwarzane będą przez okres 5 lat: od dnia zakończenia postępowania 
o udzielenie zamówienia. 

6) Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż 
co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. 

7) Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie 
w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 
8 ust 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U 
2019 poz. 1843 ze zm.)  

8) Odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o za mówienie 
publiczne mogą być podmioty z którymi Administrator zawarł umowy lub porozumienie na 
korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie 
przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom 
ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku 
ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych 
obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach 
wszelkich danych, w tym danych osobowych. 

9) W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa 
dane mogą być przekazywane do państw z poza EOG z zastrzeżeniem, o którym mowa 
w punkcie 6. 

10) W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem 
o udzielenie zamówienia publicznego przysługują Państwu następujące uprawnienia: 
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie 

następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub 
w ramach sprawowania władzy publicznej;  

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą 
wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw, 

e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2 w Warszawie. 

11) Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne 
nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. 
Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich 
podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U 2019 poz. 
1843) oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126). 

12) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane. 

 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ TERMIN REALIZACJI  

 
1. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest Ochrona osób i mienia w obiektach Ośrodka Sportu 
i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz przy ul Potockiej 1 w Warszawie oraz 
konwój wartości pieniężnych. 
 
1) Zakres obowiązków Wykonawcy dotyczących ochrony i zabezpieczenia 
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Wykonawca wykona czynności w zakresie ochrony fizycznej, nadzorowania urządzeń 
w tym urządzeń monitorujących, sporządzania w porozumieniu z Zamawiającym planu 
ochrony obiektów, prowadzenia dokumentacji, inicjowania akcji ratowniczych, 
interwencyjnych, a także prowadzenia szkoleń z zakresu stanu bezpieczeństwa 
nadzorowania obiektów oraz osób w nim przebywających, zgodnie z ustawą z dnia 22 
sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: (Dz. U. z 2020 r., poz. 838)i 
wykonywania czynności wynikających z tej ustawy. 

 
2) Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy: 
a) zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa mienia, życia i zdrowia osób 

przebywających na terenie obiektów OSiR, 
b) kontrolowanie ruchu osobowo – towarowego zgodnie z przepisami obowiązującymi na 

terenie obiektów OSiR oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej, 
c) uniemożliwianie wstępu na teren Ośrodka osobom będącym pod wpływem alkoholu, 

środków odurzających, 
d) przeciwdziałanie wszelkim próbom zakłócenia porządku i kradzieży na terenie objętym 

ochroną, zatrzymywanie osób schwytanych na kradzieży lub zachowujących się 
w sposób niezgodny z regulaminem Ośrodka lub dewastujących mienie 
i natychmiastowe powiadamianie policji lub odpowiedzialnego pracownika Ośrodka, 

e) obsługa funkcjonującego na terenie obiektów systemu monitoringu (tj. systemu 
obserwacyjno – rejestrującego), 

f) udzielanie informacji o sprawach związanych z działalnością Ośrodka osobom 
korzystającym z usług dostępnych na terenie obiektów OSiR, 

g) dysponowania zmotoryzowaną grupą interwencyjną,  
h) dysponowania Alarmowym Centrum Odbiorczym do przyjmowania sygnału 

alarmowego, 
i) prowadzenie ewidencji wydawania i przyjmowania kluczy do pomieszczeń w Ośrodku 

osobom uprawnionym, 
j) w razie wystąpienia awarii związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych 

Ośrodka lub innych zdarzeń losowych powodujących zagrożenie bezpieczeństwa osób 
przebywających na terenie Ośrodka, natychmiastowe powiadomienie 
odpowiedzialnego pracownika Ośrodka oraz podjęcie niezbędnych działań celem 
zapewnienia bezpieczeństwa osób i zabezpieczenia mienia przed zniszczeniem, 

k) włączanie i wyłączanie oświetlenia na parkingu zewnętrznym, 
l) stała współpraca z Zamawiającym w zakresie utrzymania ładu i porządku na terenie 

obiektów OSiR i w ich otoczeniu, 
m) patrolowanie obiektu oraz terenu przyległego co 2 godziny,  
n) nadzór nad korzystaniem z boisk sportowych przez osoby uprawnione, 
o) konwojowanie wartości pieniężnych. 
 
3) Obsada i czas pełnienia ochrony: 

Ochrona osób i obiektów OSiR Żoliborz, będzie realizowana przez pracowników 
ochrony codziennie w godz. 5:30 – 23:30 przez pracownika ochrony stacjonarnej – 
jednego na zmianie.  
Pracownicy ochrony muszą być w pełni sprawni pod względem fizycznym 
i psychicznym oraz muszą posiadać aktualne badania dopuszczające do pełnienia 
ochrony. 

4) Wyposażenie pracowników ochrony 
Pracownicy ochrony będą wyposażeni w: 
- jednolite umundurowanie służbowe, 
- identyfikatory imienne, 
- środki przymusu bezpośredniego – dotyczy tylko pracowników kwalifikowanych, 
- środki łączności bezprzewodowej – telefon. 

5) Odpowiedzialność Wykonawcy 
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Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność prawną i finansową za szkody 
Zamawiającego i osób korzystających z usług dostępnych na terenie obiektów 
wchodzących w skład zamówienia, powstałe w wyniku nieprawidłowego lub 
nierzetelnego wykonania usług z zakresu ochrony osób i mienia określonych umową 
z Zamawiającym i odpowiednimi przepisami. 

6) Nadzór Wykonawcy nad pracownikami 
Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru nad pracownikami 
desygnowanymi do ochrony obiektów wchodzących w skład zamówienia.  

7) Konwój wartości pieniężnych  
a) Konwój wartości pieniężnych będących własnością Zamawiającego będzie odbywał się 

dwa razy w tygodniu i polegał będzie na zapewnieniu ochrony transportów wartości 
pieniężnych z kasy Zamawiającego do banku oraz z banku do kasy Zamawiającego w 
dniu i godzinach pracy Zamawiającego. Każdorazowo termin wykonania usługi 
konwoju będzie ustalany i potwierdzany przez Zamawiającego. W ramach realizacji tej 
usługi Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wartości pieniężnych w sposób 
bezpieczny. Środek transportu wraz z kierowcą zapewnia Wykonawca. Wykonawca 
ubezpiecza na własny koszt przewożone wartości pieniężne. Zamawiający nie 
dopuszcza podwykonawstwa na usługi konwojowe.  

 
b) Obsada konwoju: osoby wykonujące zadania konwoju gotówki muszą posiadać 

uprawnienia pracownika kwalifikowanego, sprzęt i środki do wykonywania tego typu 
zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

c) Konwojowany transport wartości pieniężnych będzie chroniony przez jednego 
konwojenta. Konwojowane wartości pieniężne nie będą przekraczać 0,3 jednostki 
obliczeniowej wynikającej z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna 
odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych 
przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz.U. z 2016 r. poz. 793 ze zm.). 

 
8) Zmotoryzowana grupa interwencyjna 

Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania zmotoryzowaną grupą interwencyjną 
przez całą dobę, której czas reakcji nie może być dłuższy niż 15 minut od momentu 
wysłania sygnału alarmowego w ciągu dnia i nie dłuższy niż 10 minut w godzinach 
nocnych tj. od godz. 22:00 do 6:00. 
Głównym zadaniem zmotoryzowanej grupy interwencyjnej jest podjęcie interwencji na 
sygnał o alarmie przekazany ze stacji monitorowania obiektu oraz podejmowanie 
czynności kontrolnych czy to w stosunku do pracowników pełniących funkcje ochronne 
na obiektach czy też w stosunku do samych obiektów, kontrolując stan ich 
bezpieczeństwa. 
Zmotoryzowana Grupa Interwencyjna powinna składać się z dwóch pracowników, 
jednolicie umundurowanych. Pracownicy patrolu powinni być wyposażeni w środki 
przymusu bezpośredniego: pałki wielofunkcyjne, kajdanki oraz miotacze gazu. 
Szczegółowe zasady działania grupy określa Procedura Działania Grupy 
Interwencyjnej stanowiąca załącznik nr 4 do Umowy. 
Zmotoryzowaną grupę interwencyjną wzywa pracownik Wykonawcy w godzinach 
świadczenia usługi tj.: codziennie w godz. 5:30 – 23:30 a w pozostałych godzinach 
wyznaczony pracownik Zamawiającego. 

 
9) Klauzula społeczna 

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na 
podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.)  
W celu realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca i jego podwykonawcy zobowiązani 
są do zatrudniania na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy - Kodeks pracy, 
osób wykonujących wszelkie czynności pracowników ochrony, o których mowa w § 3 
ust. 1 umowy, w wymiarze czasu pracy co najmniej ½ etatu. 
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Warunek, o którym mowa powyżej zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na 
podstawie umowy o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji 
zamówienia zatrudnionych już osób wykonujących wszelkie czynności pracowników 
ochrony, o których mowa w § 3 ust. 1 umowy, w wymiarze czasu pracy co najmniej ½ 
etatu. 
Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, uprawnienia 
Zamawiającego w zakresie kontroli  spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których 
mowa powyżej oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone we 
wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do IWZ. 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa również: 
➢ Lista obiektów objętych ochroną bezpośrednią - załącznik nr 1 do IWZ, stanowiący 

również załącznik do Umowy; 
➢ Wzór umowy - załącznik nr 2 do IWZ; 

 
Opis przedmiotu zamówienia według nazw i kodów określonych we Wspólnym 
Słowniku Zamówień: 
 
Główny przedmiot zamówienia: 
 
CPV: 79710000-4  Usługi ochroniarskie 
 

2. Postępowanie którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem 
ZP/11/OSiR/2020. Wskazane jest, aby Wykonawcy we wszelkich kontaktach 
z Zamawiającym powoływali się na ten znak. 

 
3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia 

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od dnia 
01.02.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. 

Przekazanie obiektów nastąpi w przeddzień zawarcia umowy o godz. 18:00, lub 
w terminie uzgodnionym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

 
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu: 
 
1) uprawnienia:  

Wymaga się wykazania, że wykonawca posiada aktualną koncesję wydaną przez 
ministra właściwego do spraw wewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie bezpośredniej ochrony fizycznej wydaną na podstawie ustawy z dnia 22 
sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r., poz. 838). 
 

2) doświadczenie 
Wymaga się wykazania wykonania1 bądź wykonywania2 w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu (a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy– w tym okresie) co najmniej jednej usługi 
o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto i świadczonej przez okres co 
najmniej 6 miesięcy dla jednego Zamawiającego polegającej na ochronie fizycznej 
budynków użyteczności publicznej3 wraz z usługą konwojowania pieniędzy. 
 
UWAGA! 
¹ Za wykonaną usługę Zamawiający uzna taką usługę, którą Wykonawca wykonał i której 
przedmiot został odebrany przez Zamawiającego jako wykonany należycie 
2 W przypadku, gdy Wykonawca wykaże się usługą, która jest w toku realizacji tzn. 
jest wykonywana, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli na dzień składania 
ofert wartość, za którą niniejsza usługa została już wykonana opiewa na kwotę nie 
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mniejszą niż 100.000,00 zł brutto a okres świadczenia usługi – będzie nie krótszy niż 
okres 6 miesięcy. 
3 Przez budynek użyteczności publicznej - należy rozumieć budynek przeznaczony na 
potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, 
oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, 
obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w 
transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, 
świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz inny ogólnodostępny 
budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynek 
biurowy i socjalny. 
 

 
2. Wykaz oświadczeń oraz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:  
 

1) Oferta – każdy wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę - wypełniony formularz oferty, 
zgodny z treścią załącznika nr 3 do IWZ. Oferta winna być sporządzona, pod rygorem 
nieważności, w formie pisemnej - oryginał (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci 
wydruku komputerowego), pismem czytelnym. Oferta musi być sporządzona w języku 
polskim. Każdy dokument składający się na ofertę i sporządzony w języku obcym musi być 
złożony wraz z jego tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 
Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone 
podpisem osoby podpisującej ofertę. 
 

2) Aktualna koncesja wydana przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na 
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie w zakresie bezpośredniej ochrony 
fizycznej, wydana na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 833) oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem 
przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie spełnianie warunku musi wykazać się każdy z wykonawców. 

 
3) Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług, zgodny z treścią załącznika nr 4 do 

IWZ, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, 
wartości, dat wykonania lub wykonywania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały 
wykonane lub są wykonywane. Wykaz winien być złożony w formie pisemnej(oryginał). Na 
potwierdzenie należytego wykonania usług wskazanych w wykazie należy wraz z ofertą 
przedstawić dowody (np. referencje), potwierdzające ich należyte wykonanie lub 
wykonywanie.  

 
UWAGA! 

w przypadku usług nadal wykonywanych dowody, potwierdzające ich należyte 
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert w postępowaniu. 
 
W przypadku podmiotów występujących wspólnie wykonaniem jednej usługi musi 
wykazać się jeden wykonawca.  
   

4) Pełnomocnictwo 
a) Jeżeli oferta, w tym wszelkie oświadczenia i dokumenty - zostaną podpisane przez 

osobę albo osoby działające na podstawie pełnomocnictwa, należy dołączyć jako 
element składowy oferty właściwe pełnomocnictwo podpisane przez osobę/osoby 
uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy, w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 
 

b) Jeżeli oferta zostanie złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia należy dołączyć, jako element składowy oferty 
pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania ich 
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w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
Niniejsze pełnomocnictwo musi określać: temat postępowania, którego dotyczy 
pełnomocnictwo, wykonawców (nazwy (firmy)) ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, wskazanie – pełnomocnika, zakres umocowania. Pełnomocnictwo musi 
być podpisane przez wszystkich uprawnionych Wykonawców występujących wspólnie, 
przy czym nie jest wymagany podpis Pełnomocnika oraz dołączone w formie 
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

 
UWAGA! 
W przypadku spółki cywilnej, której wspólnicy traktowani są, jako Wykonawcy 
ubiegający się wspólnie o zamówienie – jeżeli forma reprezentacji nie wynika z innych 
dokumentów załączonych do oferty – zobligowani są załączyć powyżej 
wyszczególnione pełnomocnictwo.  
 

 
5) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów, zgodnie z załącznikiem 5 do IWZ.-  wymagany oryginał. 
W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
oświadczenie składa każdy z tych podmiotów. 

 
UWAGA: 
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednokrotnego wezwania wykonawcy 

złożenia wyjaśnień lub do uzupełnienia w wyznaczonym terminie, wymaganych 
oświadczeń i dokumentów.  

2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się 
na ofertę i sporządzony w języku obcym musi być złożony wraz z jego 
tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.  

 
1. Wadium przetargowe 

 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
V. ZASADY PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 
1. Sposób składania ofert, wycofanie ofert, wnoszenie zmian do złożonych ofert 

1) Ofertę należy przesłać na adres Zamawiającego wskazany w pkt. I. 2. IWZ lub złożyć 
w siedzibie Zamawiającego przy ul. Potockiej 1 w  Sekretariacie na 1 piętrze, do dnia 
  7.01.2021 r. do godz. 12:30. 

2) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy. 
3) Wykonawca powinien umieścić ofertę w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie), 

uniemożliwiającym bezśladowe otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem 
terminu otwarcia ofert.  

4) Opakowanie (kopertę) należy zaadresować następująco: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ………………………………………………………………………………………………… 
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Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz 
Samorządowy Zakład Budżetowy 

 
oferta na: 

 
„Ochrona osób i mienia w obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz 

przy ul Potockiej 1 w Warszawie oraz konwój wartości pieniężnych - w okresie od 01.02.2021 r. do 
31.12.2021 r.” 

Nr sprawy ZP-11/OSIR/2020 

 
Nie otwierać przed dniem ………………..r. godz. 13:00 

 
 ………………………………………………………………………………………………… 

 
 

5) W przypadku błędnego oznakowania przez Wykonawcę koperty, Zamawiający nie 
poniesie z tego tytułu żadnych sankcji. 

6) Opakowanie oferty należy opatrzyć pieczęcią firmową Wykonawcy wraz z jego adresem. 
W przypadku oferty wspólnej – Wykonawców występujących wspólnie – należy na 
opakowaniu wymienić z nazwy, z określeniem siedziby – wszystkie podmioty składające 
ofertę wspólną z zaznaczeniem pełnomocnika. 

7) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 
 

2. Termin związania ofertą   
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania 
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Oferta Wykonawcy złożona 
w toku aukcji elektronicznej przestaje wiązać w zakresie, w jakim złoży on korzystniejszą 
ofertę. Bieg terminu związania ofertą nie ulega przerwaniu 
 

3. Otwarcie ofert 
1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7.01.2021 r. o godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego 

w Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz przy ul. Potockiej 1, 
01-652 Warszawa.  

2) Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy powinni uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia 
ofert. 

3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

4) Dokonując otwarcia ofert - Zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy/ów, 
a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, oraz warunków 
płatności. 

5) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 
dotyczące: 
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
c) Ceny, terminu wykonania zamówienia. 

 
VI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

1) W Formularzu oferty należy wskazać ryczałtową cenę brutto (z podatkiem VAT należnym 
Wykonawcy) za 1 miesiąc świadczenia usługi stanowiącej przedmiot zamówienia oraz 
łączną maksymalną cenę brutto za realizacje przedmiotowego zamówienia wynikającą z 
przemnożenia ceny ryczałtowej za 1 miesiąc świadczenia usługi przemnożonej przez 
planowaną ilość świadczenia usługi tj. 11 miesięcy. Cena oferty musi obejmować 
wszystkie koszty związane z jego realizacją . 

2) Podstawą obliczenia ceny za realizację przedmiotowego zamówienia jest opis 
przedmiotu zamówienia określony w pkt III IWZ oraz we wzorze umowy. 

3) Ceny brutto podane w ofercie, muszą być obliczone z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku 
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4) Zamawiający dopuszcza prowadzenie rozliczeń z Wykonawcą jedynie w walucie polskiej. 
Ceny podane w ofercie muszą być wyrażone w złotych polskich (PLN).  

 
Zmawiający zastrzega sobie prawo możliwości żądania wyjaśnień zaoferowanej ceny 
oferty jeżeli wyda się ona rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

VII. KRYTERIA OCENY OFERT 

1. Opis sposobu oceny ofert: 

Kryterium I - Cena brutto – 80 % 
Kryterium II- Doświadczenie wykonawcy - 20%  
 
Każda z ofert będzie oceniana wg. powyższych kryteriów zgodnie z poniższym 
wzorem: 
 
P = P1 + P2 

gdzie: 
 
P   – łączna liczba punktów; 
P1  – liczba punktów w Kryterium I – „cena brutto”; 
P2 - liczba punktów w Kryterium II – „doświadczenie wykonawcy”. 
 
Kryterium I „cena brutto” – waga 80% 
Ocena ofert niepodlegających odrzuceniu dokonywana będzie w Kryterium I - „cena 
brutto” - wg wzoru: 
 
              najniższa cena ofertowa brutto 
P1 = ----------------------------------------------------- x 80%  (przy czym 1 pkt = 1%) 
                     cena oferty badanej brutto 
 
 
Kryterium II – „Doświadczenie wykonawcy” – waga 20% 
Warunkiem udziału w postepowaniu jest wykazanie się wykonaniem lub wykonywaniem co 
najmniej jednej usługi spełniającej wymagania określone w pkt. IV.1.2) IWZ. 
Zamawiający przyzna 5 punktów za każdą usługę wykazaną ponad jedną wymaganą, 
spełniającą wymagania określone w pkt. IV.1.2) IWZ, jednak nie więcej niż 20 pkt. 
 
Do oceny Kryterium II Wykonawca wskazuje usługi w Wykazie usług do oceny kryterium 
„Doświadczenie wykonawcy” stanowiącym załącznik nr 6 do IWZ. Do każdej ze 
wskazanych w niniejszym załączniku usługi należy dołączyć dowody (np. referencje), 
potwierdzające należyte wykonanie lub wykonywanie usługi.  
Usługi wskazane w ramach Kryterium II bez dowodów potwierdzających ich należyte 
wykonanie nie będą podlegały ocenie w ramach Kryterium II.  
 
UWAGA! 
W przypadku usług nadal wykonywanych dowody, potwierdzające ich należyte wykonywanie 
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert w postępowaniu. 
 
Wykaz oraz dowody do kryterium II nie podlegają uzupełnieniu ani też nie podlegają 
pod procedurę wyjaśnień. 

 
Maksymalna liczba punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt = 100%. 
 
 

VIII. Aukcja elektroniczna 
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1) Zamawiający przeprowadzi jednoetapową aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone, 
co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Zaproszenie do udziału w aukcji 
elektronicznej zostanie wysłane drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu mailowego 
wskazanego przez Wykonawcę w ofercie. 

2) Wykonawcy chcący wziąć udział w aukcji elektronicznej muszą się zalogować na 
platformie aukcyjnej na stronie internetowej https://zamowienia.um.warszawa.pl  za 
pomocą danych uwierzytelniających przekazanych przez operatora platformy aukcyjnej 
Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał zaproszenie do udziału w aukcji 
elektronicznej. Warunkiem wzięcia udziału w aukcji elektronicznej jest dysponowanie 
przez osobę składającą w aukcji postąpienia w imieniu wykonawcy kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym.  

3) Sposób rejestracji Wykonawców w systemie: Wykonawca zaproszony do udziału w aukcji 
elektronicznej, który nie składał wcześniej oferty w postepowaniu prowadzonym drogą 
elektroniczną w systemie https://zamowienia.um.warszawa.pl, zostanie wstępnie 
zarejestrowany w bazie wykonawców OnePlace przez Zamawiającego i otrzyma prośbę 
o dokończenie procesu rejestracji, skierowaną na adres e-mail osoby upoważnionej do 
składania ofert w toku aukcji, podany wcześniej w ofercie. 

4) Komputer użytkownika powinien spełniać następujące wymagania: 
– posiadać zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 7/ Windows 8/ 

Windows 10;  
– w przypadku komputerów z systemem operacyjnym Windows 7/Windows8 komputer 

użytkownika powinien posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową Internet 
Explorer 10.0 lub nowszą z możliwością obsługi Active X lub przeglądarkę Firefox z 
obsługą Javy i siłą szyfrowania 128 bit. 

– w przypadku komputerów z systemem operacyjnym Windows 10 komputer 
użytkownika powinien posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową Internet 
Explorer 11 z obsługą Active X lub przeglądarkę Firefox z obsługą Javy, siłą 
szyfrowania 128 bit;  

– zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe JAVA 32 bit w wersji 
1.8.0_191 lub nowszej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych 
plików cookie oraz obsługująca szyfrowanie; 

– posiadać dostęp do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane 
szerokopasmowe łącze internetowe);  

– posiadać podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej 
wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę;  

– 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) 

5) W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na 
stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzanie niezbędnych danych w trybie 
bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, 
podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji.  

6) Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.  

7) W toku aukcji elektronicznej Zamawiający będzie na bieżąco udostępniał każdemu 
Wykonawcy biorącemu w niej udział w szczególności informacje, o których mowa w art. 
91c ust. 3 ustawy.  

8) Jedynym licytowalnym kryterium oceny ofert w aukcji elektronicznej jest „cena 
brutto” za realizację przedmiotowego zamówienia. Ceną wyjściową w aukcji 
elektronicznej dla każdego Wykonawcy jest maksymalna cena brutto za realizację 
przedmiotowego zamówienia zaproponowana przez danego Wykonawcę w złożonej 
ofercie pisemnej bądź elektronicznej. 

9) Kryterium „Doświadczenie wykonawcy” jest wartością stałą i nie podlegającą zmianie 
w toku aukcji elektronicznej. Punkty przyznane ofercie za to kryterium na etapie oceny 
ofert papierowych będą automatycznie dodawane do punktów przyznawanych kryteriom 
licytowanym w toku aukcji elektronicznej. 

10) Termin rozpoczęcia aukcji zostanie przekazany przez Zamawiającego w zaproszeniu do 
udziału w aukcji elektronicznej. 

https://zamowienia.um.warszawa.pl/
https://zamowienia.um.warszawa.pl/
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11) Minimalna wartość postąpienia w aukcji elektronicznej  wynosi: 500,00 zł. 
12) Postąpienia składane w toku aukcji elektronicznej będą podlegały automatycznej ocenie 

i klasyfikacji, zgodnie ze wzorem określonym w pkt VII.1. IWZ. 
13) Zamawiający zamyka aukcję gdy w podstawowym czasie nie zostanie złożona żadna 

oferta (postąpienie) lub, gdy w ciągu 3 minut od złożenia oferty przez jednego z 
Wykonawców nie zostanie złożona inna oferta (postąpienie), jednakże nie wcześniej niż 
po upływie 15 minut od otwarcia aukcji. 

14) W przypadku nieprzeprowadzenia aukcji lub gdy po jej przeprowadzeniu nie ulegnie 
zmianie cena brutto, najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana w sposób wskazany w 
pkt VII.1 IWZ. 

15) W przypadku, gdy Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną, oferta wykonawcy  
przestaje wiązać w zakresie, w jakim złoży on korzystniejszą ofertę w toku aukcji 
elektronicznej. Bieg terminu związania ofertą nie ulega przerwaniu i jest liczony od dnia 
składania ofert określonego w pkt  V.2 IWZ. 

16) W Formularzu ofertowym należy wpisać jedną osobę uprawnioną do składania ofert w 
imieniu Wykonawcy w trakcie aukcji elektronicznej (dysponującą bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu). W 
przypadku gdy będzie to inna osoba (np. pracownik albo tylko jeden członek zarządu w 
przypadku wieloosobowej reprezentacji) niż podpisująca ofertę, do oferty należy 
załączyć pełnomocnictwo dla tej osoby w formie oryginału lub kopii potwierdzonej 
notarialnie z którego wynikać będzie prawo do reprezentacji Wykonawcy w aukcji 
elektronicznej i składania w jej trakcie ofert. 

17) Zamawiający zastrzega, iż w uzasadnionych przypadkach (np. choroba, awaria podpisu 
elektronicznego osoby wskazanej w formularzu, itp.) Wykonawca może wystąpić do 
Zamawiającego o zmianę osoby wskazanej w formularzu ofertowym z tym, że zmiana 
osoby będzie skuteczna, jeżeli Wykonawca najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem 
aukcji elektronicznej: 

a) poinformuje Zamawiającego w formie określonej w pkt I.2 IWZ o zmianie ww. osoby  
oraz  
b) złoży w formie określonej powyżej pełnomocnictwo dla tej osoby z którego wynikać 

będzie prawo do reprezentacji Wykonawcy w aukcji elektronicznej i składania w jej 
trakcie ofert. 
 

IX. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

1) Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z wymaganiami 
określonymi w niniejszych Istotnych Warunkach Zamówienia, w zakresie warunków, 
kryteriów oceny ofert, oświadczeń i dokumentów. 

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w ofercie oczywistych omyłek 
pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji 
rachunkowych dokonanych poprawek oraz innych omyłek polegających na niezgodności 
z IWZ niepowodujących istotnych zmian w treści oferty. 

3) Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy w przypadku gdy oferta nie będzie spełniania 
wymagań określonych w IWZ. 

4) Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, jeżeli wykonawca nie udowodni, że oferta nie 
zawiera ceny rażąco niskiej. 

5) Zamawiający odrzuci odrębne oferty wykonawców, należących do tej samej grupy 
kapitałowej, chyba, że wykażą na wezwanie zamawiającego że istniejące między nimi 
powiązania nie prowadzą do zakłócania konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia.   

6) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który w terminie trzech dni od dnia przekazania 
zawiadomienia nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności 
treści oferty z treścią IWZ. 

7) Zamawiający poinformuje o rozstrzygnięciu postępowania i wyborze najkorzystniejszej 
oferty wykonawców biorących udział w  postępowaniu. 

8) Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia w Biuletynie Informacji Publicznej zostanie 
zamieszczona stosowna informacja. 
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9) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie 
poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy. Przed podpisaniem umowy 
zobowiązany będzie do złożenia: 
a) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – 

kopię poświadczoną „za zgodność z oryginałem” umowy regulującej zasady ich 
współpracy, współdziałania, odpowiedzialności; 

b) kopię polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i 
mienia, o której mowa we wzorze umowy; 

c) dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa 
w pkt IX 3. IWZ; 

 
Nie dopełnienie powyższych formalności przez wybranego Wykonawcę będzie 
potraktowane przez Zamawiającego jako uchylanie się Wykonawcy od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
 

2. Tajemnica przedsiębiorstwa 
1) W przypadku, gdyby w ofercie zawarte były informacje, stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1913). 
Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz winien wykazać, iż zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

2) Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez tajemnicę 
przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako 
całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie 
znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo 
dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub 
rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu 
utrzymania ich w poufności.  

3) By zastrzeżenie, o którym mowa powyżej było skuteczne, Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić dowody na to, że:  
a) zastrzeżone informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub 

inny posiadający wartość gospodarczą, 
b) zastrzeżone informacje nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej, 

c) podjęto w stosunku do nich niezbędne działania w celu zachowania poufności. 
4) Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa winny być umieszczone w osobnym 

opakowaniu oznaczonym klauzulą „Nie udostępniać, informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji”, strony zaś trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie 
mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje, o których mowa w art. 86 ust.4 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5) Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości 
podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 
okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie jak również informacje 
dostępne do wiadomości publicznej. 

 
3. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

1) Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w wysokości 5% ceny maksymalnej podanej w ofercie (lub w wysokości 5% ceny 
całkowitej, która wygrała aukcję elektroniczną). 

2) Przed zawarciem umowy, tzn. najpóźniej w dniu wyznaczonym do jej podpisania – 
Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
Wysokość zabezpieczenia i termin na jaki ma być wniesione, wynika ze wzoru umowy. 

3) Za dzień wniesienia zabezpieczenia uznaje się dzień wpłynięcia zabezpieczenia na 
rachunek banku Zamawiającego lub dzień złożenia zabezpieczenia w siedzibie 
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Zamawiającego - OSIR Żoliborz ul. Potockiej 1 Warszawa, sekretariat I piętro, 
w przypadku wniesienia go w formie określonej odpowiednio w pkt. IX.3) ppkt b)-e). 

4) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru 
Wykonawcy w jednej lub kilku z następujących form: 
a) w pieniądzu, 
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
c) w gwarancjach bankowych, 
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 

ustawy z dnia9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 

5) W przypadku wniesienia należytego zabezpieczenia umowy w pieniądzu, odpowiednią 
kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego – Bank Handlowy 
w Warszawie S.A., 08 10301508 0000 0005 5047 5022. 

6) W przypadku wniesienia należytego zabezpieczenia umowy w formie określonej 
odpowiednio w pkt IX.3) ppkt b)-e), z jego treści musi wynikać, że ma ono charakter 
„bezwarunkowy”, „nieodwołalny”, a suma płatna będzie na "pierwsze żądanie”. 

7) Zasady zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone we 
wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej IWZ.  

 
XI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓ ZAMÓWIENIA 

STANOWIĄCEGO JEGO INTEGRALNĄ CZĘŚĆ. 
 

1) Lista obiektów – Załącznik nr 1 do IWZ. 
2) Wzór umowy – Załącznik nr 2 do IWZ. 
3) Formularz oferty – Załącznik nr 3 do IWZ. 
4) Wykaz usług na potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu – Załącznik 

nr 4 do IWZ. 
5) Wzór oświadczenia o przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej- 

Załącznik nr 5 
6) Wykaz usług do oceny kryterium „Doświadczenie wykonawcy” - Załącznik nr 6 do IWZ. 

 


