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   I. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 
  
 
Nazwa i adres: Wrocławskie Centrum Treningowe SPARTAN 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Lubińska 53, 53-623 Wrocław 
 

Telefon: 71 738 82 00 
 

Adres poczty elektronicznej: alina.onzol@spartan.wroc.pl 
 

Adres skrzynki ePUAP WCT-Spartan/SkrytkaESP 
 

Godziny pracy: 08:00 – 16:00 (od poniedziałku do piątku) 
 

Adres strony internetowej 
prowadzonego 
postępowania: 

www.spartan.wroc.pl 

 
II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ 
oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia 
Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: 
www.spartan.wroc.pl 
 

   III. Tryb udzielenia zamówienia. 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na 
podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2021 r., poz. 1129, ze zm.) [zwanej dalej także „pzp”]. 

 

IV. Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością 
prowadzenia negocjacji 
1. Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. 
2. Negocjacje treści ofert: 
2.1. nie mogą prowadzić do zmiany treści SWZ; 
2.2. dotyczą wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny 
ofert; 
2.3. mają charakter poufny. 
3. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z możliwości prowadzenia negocjacji: 
3.1. może on zaprosić jednocześnie Wykonawców do negocjacji ofert złożonych w odpowiedzi na 
ogłoszenie o zamówieniu, jeżeli nie podlegały one odrzuceniu (przy czym Wykonawcy nie mają 
obowiązku uczestniczenia w negocjacjach); 
3.2. w zaproszeniu do negocjacji wskazuje miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji, a także 
kryteria oceny ofert, w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu ulepszenia treści ofert; 3.3. 
informuje on równocześnie wszystkich Wykonawców, których oferty złożone w odpowiedzi na 
ogłoszenie o zamówieniu nie zostały odrzucone, o zakończeniu negocjacji oraz zaprasza ich do 
składania ofert dodatkowych (przy czym Wykonawcy nie mają obowiązku składania ofert dodatkowych). 
4. Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie treści oferty 
podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez Zamawiającego w 
zaproszeniu do negocjacji. 
5. Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w 
zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. 
6. Oferta przestaje wiązać Wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą 
korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do 
negocjacji. 
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7. Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych w 
zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, podlega 
odrzuceniu. 
8. Wzór Formularza oferty dodatkowej stanowi załącznik nr 11 do SWZ. 
9. Zamawiający nie przewiduje możliwości ograniczenia liczby wykonawców, których zaprosi do 
negocjacji ofert. 
10. W przypadku, gdy Zamawiający nie prowadzi negocjacji, dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty 
spośród niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. 
11. Wymagania dotyczące sporządzania i przekazywania oferty określone w niniejszej SWZ mają 
odpowiednie zastosowanie do oferty dodatkowej. 
 
V.  Opis przedmiotu zamówienia. 
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa – Ochrona osobowa, podjazdy grup interwencyjnych i 
ochrona elektroniczna obiektów Zamawiającego, przy wykorzystaniu następujących środków 
technicznych i osobowych Wykonawcy: 
a) kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i pracowników ochrony fizycznej, 
b) Radiowego Systemu Bezpieczeństwa, 
c) Systemu Alarmowego, 
d) Grupy Interwencyjnej, minimum 2-osobowej, której czas przyjazdu wyniesie do 5 minut w nocy (od 
godz. 22:00 do 6:00) i do 10 minut w dzień (od godz. 6:00 do 22:00), 
e) Stałego Punktu Dyżurów, 
f) Konserwacji systemów ochrony elektronicznej. 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. 
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na podstawie SWZ, Opisu przedmiotu 
zamówienia oraz na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik 
Nr 4 do SWZ. 
4. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

Główny kod CPV: 

 

79.71.00.00-4 Usługi ochroniarskie 
Dodatkowe kody CPV: 

 

79.71.10.00-1 Usługi nadzoru przy użyciu alarmu 
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
7. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust.  1 pkt 
7 polegających na powtórzeniu podobnych usług, stanowiących nie więcej niż 50% wartości 
zamówienia podstawowego. Zamawiający przewiduje wykonywanie tych zamówień w 
następujących swoich obiektach: 
          - Centrum Treningowe Nr 1 przy ul. Wejherowskiej 34 we Wrocławiu (z halą ORBITA, hotelem 
            ORBITA, krytą i odkrytą pływalnią), 
          - Centrum Treningowe Nr 2 przy ul. Lubińskiej 53 we Wrocławiu, 
          - Centrum Treningowe Nr 3 przy ul. Krajewskiego 2 we Wrocławiu, 
          - Centrum Treningowe Nr 5 przy ul. Spiskiej 1 we Wrocławiu, 
          - Centrum Treningowe Nr 6 przy al. Gen. Hallera 81 we Wrocławiu, 
          - Tor Wrotkarski przy ul. Sukielickiej we Wroclawiu, 

          - korty tenisowe przy ul. Pułtuskiej 13 we Wrocławiu, 

          - odkryta pływalnia „Kłokoczyce” przy ul. Kłokoczyckiej 1 we Wrocławiu, 
          - miejsce wykorzystywane do kąpieli „Glinianki” przy ul. Kosmonautów 2 we Wrocławiu, 
          - miejsce wykorzystywane do kąpieli „Morskie Oko” przy ul. Chopina 27 we Wrocławiu, 
          - miejsce wykorzystywane do kąpieli przy ul. Królewieckiej we Wrocławiu, 
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          - inne kąpieliska/miejsca wykorzystywane do kąpieli na terenie miasta Wrocławia, wskazane 
            przez Zamawiającego. 

 

VI. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy. 
1. Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie ochrony osobowej 
[minimum 14 (czternaście) osób] wykonywały je na podstawie stosunku pracy w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320). 
2. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których 
mowa w ust. 1 oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: 
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania obowiązku, o którym mowa 
w ust. 1 i dokonywania ich oceny, 

b) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 
w tym wezwaniu terminie następujących oświadczeń i dokumentów: 

a) oświadczenie zatrudnionego pracownika zawierające, w szczególności imię i nazwisko, datę 
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków, 
b) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osób 
wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, zawierające, w szczególności dokładne określenie 
podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych 
osób, rodzaju umowy o pracę, okresu zatrudnienia i wymiaru etatu oraz podpis osoby upoważnionej do 
złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy, 

c) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopie 
umów o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, przy czym kopia umowy o pracę 
winna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników 
zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami (tj. w szczególności bez adresów, numerów 
PESEL), przy czym anonimizacji nie podlegają informacje takie jak imię i nazwisko pracownika, data 
zawarcia umowy, wymiar etatu, rodzaj umowy o pracę, 

d) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 
stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy, 

e) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopie 
dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń, przy czym kopia winna zostać 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
powszechnie obowiązującymi przepisami. 

4. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 
Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej traktowane będzie jako 
niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 1. 
  

    VII. Termin wykonania zamówienia.   
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 12 miesięcy, nie 
wcześniej niż od 16.05.2022 r. 
 
VIII. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 i 109 

O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu z postępowania. 

Z postępowania wyklucza się Wykonawców w stosunku do których zachodzi jedna lub więcej przesłanek 
określonych art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. 

 
    IX. Warunki udziału w postępowaniu. 

Przez „Wykonawcę” rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie 
posiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu 
budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, 
złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego (art. 7 pkt 30 ustawy Pzp). 
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„Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego” (spółka cywilna, 
konsorcjum) - art. 58 ustawy Pzp. 
1. O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 
warunki udziału w postępowaniu w zakresie: 
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. Wykonawca spełni 
warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie usług ochrony osób i mienia. 
 
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000 zł. 

 

3) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże: 
a) należyte wykonanie lub wykonywanie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 
trzech usług ochrony osobowej i monitorowania systemów ochrony elektronicznej o wartości min. 
130 000zł brutto każda i trwającej nie krócej niż 12 miesięcy dla każdej z nich (dla usług 
wykonywanych – co najmniej 12 miesięcy usług już wykonanych), w tym co najmniej jednej usługi 
ochrony osobowej ogrodzenia o długości min. 400m, w celu uniemożliwienia przedostania 
się osób nieuprawnionych, obiektów typu basen, stadion, trwającej min. 1 miesiąc, 
b) dysponuje minimum 14 (czternastoma) osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, posiadającymi niezbędne kwalifikacje (przeszkolenie jako pracownicy ochrony fizycznej) i 
doświadczeniem (co najmniej 2 lata pracy jako pracownik ochrony fizycznej), w tym co najmniej 7 
(siedmioma) osobami wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (łącznie z 
kwalifikowanymi pracownikami ochrony fizycznej z grup interwencyjnych), 
c) dysponuje sprawnym sprzętem umożliwiającym realizację usługi, tj.:                             

                            ca) uzbrojonym stanowiskiem interwencyjnym (stacją monitorowania), szt. 1; 
       cb) co najmniej trzema grupami interwencyjnymi [zespołami co najmniej dwóch 
             kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wyposażonych w samochód, 
            środki łączności, środki przymusu bezpośredniego, których czas przyjazdu 
            wyniesie do 5 minut w nocy (od godz. 22:00 do 6:00) i do 10 minut w dzień (od 
            godz. 6:00 do 22:00)]. 

 

UWAGA: W przypadku złożenia przez Wykonawcę (w celu spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu) oświadczeń lub dokumentów zawierających dane wyrażone w walucie innej niż PLN, 
Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP obowiązujący w dniu ogłoszenia 
o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (a w sytuacji, gdyby w dniu publikacji ogłoszenia o 
zamówieniu nie był publikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs NBP opublikowany 
w pierwszym dniu następującym po dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu). 
 

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności technicznych lub zawodowych, jeżeli posiadanie przez wykonawcę 
sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 
realizację zamówienia. 
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o 
którym mowa w rozdz. IX 1. 3) litera a) niniejszej SWZ zostanie spełniony wyłącznie wtedy, jeżeli co 
najmniej jeden z Wykonawców samodzielnie spełnia ten warunek. Zdolności zawodowej 
(doświadczenia zawodowego) nie można łączyć/sumować.   

4. W sytuacji spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do dołączenia do oferty oświadczenia, z 
którego wynika, jaki zakres przedmiotu zamówienia wykonują poszczególni Wykonawcy. 

Informacja dotycząca udostępnienia zasobów   
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5. 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 lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów 
udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 
prawnych. 
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, 
jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 
wymagane. 

7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają 
spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego 
podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 
Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że 
samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

8. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców wyżej wymienionych warunków na 
podstawie danych i informacji zawartych w oświadczeniu załączonym do oferty, zgodnie z wzorem – 
Załącznik nr 3 do SWZ oraz w przypadku Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na 
podstawie dokumentów złożonych na wezwanie Zamawiającego potwierdzających powyższe 
oświadczenie. 

9. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy 
środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

 

X. Wykaz podmiotowych środków dowodowych 

(Niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty Wykonawcy składają wyłączenie w formie 
elektronicznej) 

1. Zamawiający wymaga złożenia do oferty oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 
ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie 
jak we Wzorze oświadczenia, który stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. Oświadczenie stanowi dowód 
potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na 
dzień składania ofert, stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego 
podmiotowe środki dowodowe. 

UWAGA: 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa 
każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu. 

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, także oświadczenie podmiotu udostępniającego 
zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

Wykonawca, w przypadku powierzenia realizacji części przedmiotu zamówienia podwykonawcy, 
przedstawia wraz z oświadczeniem, także oświadczenie podwykonawcy, potwierdzające brak 
podstaw wykluczenia. 

1a. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 
ustawy Pzp oświadczenia, z którego wynika, w jakim zakresie przedmiotu zamówienia wykonają 
poszczególni Wykonawcy. Złożenie tego oświadczenia wymagane jest tylko w przypadku 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Treść oświadczenia zawarta jest 
w Formularzu oferty, w pkt 6. 
2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia za 
pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego ePUAP oraz udostępnionego przez 
miniPortal (Formularz do komunikacji) lub poczty elektronicznej w wyznaczonym, nie krótszym 
niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień składania podmiotowych środków dowodowych jak niżej. 
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2.1) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia: 

2.1.1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, 

2.1.2) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym 
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych  
przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (wzór – Załącznik nr 10 do 
SWZ). 
UWAGA: 

Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 2.1.1)-2.1.2.) powyżej składa Wykonawca, każdy z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz podmiot, na którego 
zasobach polega Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

 

Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów 
udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawia podmiotowe 
środki dowodowe, o których mowa w pkt 2.1.1)-2.1.2.) dotyczące tych podmiotów, potwierdzających, 
że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. 

Wykonawca, który polega na podwykonawcach niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby 
na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawia podmiotowe środki dowodowe, o 
których mowa w pkt 2.1.1)-2.1.2.) dotyczące tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą 
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast: 

- odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej, o której mowa w pkt 2.1.1), składa dokument lub dokumenty wystawione 
w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie 
otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie 
zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje 
się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach 
miejsca wszczęcia tej procedury; 

Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
ich złożeniem. 

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawionych do jego reprezentacji, lub 
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w 
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod 
przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 
zamieszkania Wykonawcy. 

 

2.2) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu dotyczące uprawnień, sytuacji ekonomicznej oraz zdolności technicznej lub 
zawodowej: 

2.2.1) aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony 
osób i mienia, 

 

2.2.2.) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy 
gwarancyjnej tego ubezpieczenia. Dokumenty powinny potwierdzać warunek określony w niniejszej 
SWZ, tj. że Wykonawca jest ubezpieczony na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000 zł; 

 

2.2.3.) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również  
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 
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usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz 
którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są 
wykonywane, jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych 
nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny 
być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. 
Wykaz wraz z dowodami powinien potwierdzać warunek wykonania co najmniej trzech usług ochrony 
osobowej i monitorowania systemów ochrony elektronicznej o wartości min. 130 000zł brutto każda i 
trwającej nie krócej niż 12 miesięcy dla każdej z nich (dla usług wykonywanych – co najmniej 12 
miesięcy usług już wykonanych), w tym co najmniej jednej usługi ochrony osobowej ogrodzenia o 
długości min. 400m, w celu uniemożliwienia przedostania się osób nieuprawnionych, obiektów 
typu basen, stadion, trwającej min. 1 miesiąc. 
Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SWZ. 

 
2.2.4.) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, 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 w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 
poniższego warunku: 
Wykaz powinien potwierdzać warunek dysponowania minimum 14 (czternastoma) osobami, które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi niezbędne kwalifikacje (przeszkolenie jako 
pracownicy ochrony fizycznej) i doświadczeniem (co najmniej 2 lata pracy jako pracownik ochrony 
fizycznej), w tym co najmniej 7 (siedmioma) osobami wpisanymi na listę kwalifikowanych 
pracowników ochrony fizycznej (łącznie z kwalifikowanymi pracownikami ochrony fizycznej z grup 
interwencyjnych), 
Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SWZ. 

 

2.2.5.) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy – 
oświadczenie należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ. 

 

2.2.6) wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia 
publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami; 
Wykaz powinien potwierdzać dysponowanie: uzbrojonym stanowiskiem interwencyjnym (stacją  
monitorowania), szt. 1 i co najmniej trzema grupami interwencyjnymi [zespołami co najmniej dwóch 
kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wyposażonych w samochód, środki łączności, 
środki przymusu bezpośredniego, których czas przyjazdu wyniesie do 5 minut w nocy (od godz. 22:00 
do 6:00) i do 10 minut w dzień (od godz. 6:00 do 22:00)]. 
Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 8 do SWZ. 
 
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby składa wraz z 
ofertą zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia (wzór – Załącznik nr 9 do SWZ). Zobowiązanie potwierdza, że stosunek 
łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych 
zasobów oraz w szczególności określa: 
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca 
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 
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4. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, 
podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w 
postępowaniu lub są one niekompletne, lub zawierają błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę 
odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że: 

1) oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub 
poprawienie lub 

2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

 

5. Forma składania podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń: 

1) Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa się pod rygorem 
nieważności w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Podpis osobisty należy rozumieć zgodnie 
z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 
2020 r. poz. 332). 

2) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające 
umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w 
art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich 
zasadach, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, 
jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument. 

3) W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe lub dokumenty potwierdzające umocowanie do 
reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci 
papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczając zgodność 
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

4) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym 
mowa w ppkt 3) powyżej, dokonuje w przypadku: 

a) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do 
reprezentowania – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków 
dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich 
dotyczą;   

b) innych dokumentów – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

5) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania, z dokumentem w postaci papierowej, o którym 
mowa w ppkt 3), może dokonać również notariusz. 

6) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 
4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, niewystawione przez 
upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej 
i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu 
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 
poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

7) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym 
mowa w ppkt 6), dokonuje się w przypadku: 

a) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie 
podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą; 

b) pełnomocnictwa – mocodawca. 

8) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym 
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mowa w ppkt 6) powyżej, może dokonać również notariusz. 

6. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym 
przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

    XI. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający     
    będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych 
   i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 
   1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami   
   odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu 
   https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. 
   2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,   
    musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do 
    formularzy: złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji. 
   3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
    cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały 
   opisane w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 
   4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
    akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz 
    zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu. 
   5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 
    złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 
   6. Za datę przekazania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz 
    innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP, a w przypadku przekazywania 
    tych dokumentów oraz informacji za pomocą poczty elektronicznej - datą ich przesłania będzie 
    potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej dokument/informację z serwera pocztowego 
     Zamawiającego. 
   7. Zamawiający przekazuje link do niniejszego postępowania oraz ID postępowania  jako załącznik 
    do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich   
    postępowań klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki 
    Postępowania na miniPortalu. 
   8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a 
    Wykonawcami w szczególności składanie dokumentów elektronicznych (innych niż oferta oraz 
    załączniki do oferty), cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz przekazywanie informacji odbywa 
    się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz 
    udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji 
    związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem 
    ogłoszenia (BZP). Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą 
    poczty elektronicznej, email: alina.onzol@spartan.wroc.pl 
     9. Dokumenty elektroniczne (inne niż oferta oraz załączniki do oferty) oraz cyfrowe odwzorowania 
   dokumentów składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako 
    załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania w/w dokumentów 
    elektronicznych oraz cyfrowych odwzorowań dokumentów za pomocą poczty elektronicznej, na 
    adres email: alina.onzol@spartan.wroc.pl 
   10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz 
    informacji musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów 
    z dnia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz 
    wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej 
    w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452). 
   11. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w  inny sposób niż 
    przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 
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    XII. Termin związania ofertą 
    1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 03.06.2022 r., 
    przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania 
    ofert. 
    2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 
    ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się 
    jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany 
    przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 
    3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 
     Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 
     ofertą. 
    4. Przedłużenie terminu związania ofertą, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności 
    wadium, albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 
     związania ofertą. 

 

    XIII. Opis sposobu przygotowania oferty 
    1. Wykonawcy przygotują i przedstawią swoje oferty zgodnie z wymaganiami SWZ. 
    2. Ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje 
     kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
    3. Oferta musi zawierać: 
    1) wypełniony Formularz oferty (Załącznik nr 2 do SWZ), 
    2) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu i 
     spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do SWZ), 
    3) dokumenty potwierdzające dysponowanie zasobami podmiotów udostępniających zasoby (w 
    sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów) – zobowiązanie podmiotu 
    udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
    realizacji zamówienia (Załącznik nr 9 do SWZ), 
    4) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego 
    reprezentowania - odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i 
     Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru; 
    5) pełnomocnictwo (jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę nie została wskazana, jako 
    upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub w Ewidencji i Informacji o    
    Działalności Gospodarczej), 
    6) pełnomocnictwo dla Pełnomocnika konsorcjum (jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie 
    ubiegający się o udzielenie zamówienia). 
    4. Załączone przez Wykonawcę do oferty oświadczenia muszą odpowiadać swoją treścią treści 
    zaproponowanych przez Zamawiającego wzorów tychże oświadczeń będących załącznikami do 
    niniejszej SWZ. 
    5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: 
    .pdf, .doc, .docx, .rtf.  i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
    zaufanym lub podpisem osobistym. [Ofertę sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach 
    danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 
    o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. Poz. 
    346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 pzp, z 
    uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych, np. .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt.] 
    6. Do zaszyfrowania oferty nie jest potrzebna ani aplikacja do szyfrowania ofert, ani plik z kluczem 
    publicznym. Cały proces szyfrowania ma miejsce na stronie miniPortal.uzp.gov.pl. 
    7. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika 
     dostępnej na miniPortalu. 
    8. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego 
    przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
    podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder 
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    .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). 
    9. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
    kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), które 
    Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku 
    wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” 
    a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum 
    (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie 
    przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, 
    aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w 
    sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy 
    przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane jako bezskuteczne ze względu na 
    zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu utrzymania poufności 
    objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 pzp. 
   10. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych (jeżeli są wymagane) lub 
    złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia 
    lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 

11. Postanowień ust. 10 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzaniu 
zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia 
przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki 
unieważnienia postępowania. 
 

XIV. Sposób oraz termin składania ofert 
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany lub wycofania oferty 
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 
Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu, 
w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty/wniosku Wykonawca zobowiązany jest 
podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z 
postępowaniem. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na 
miniPortalu. 
2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 05.05.2022 r., do godz. 12:00. 

    3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

5. Identyfikator potwierdzenia złożenia oferty użytkownik (Wykonawca) zobaczy na ekranie 

sukcesu po przesłaniu formularza, a także zostanie on wysłany na adres email użytkownika. Ważne, 
aby zachować numer potwierdzenia, ponieważ będzie on potrzebny przy ewentualnej zmianie bądź 
wycofaniu oferty. 

6. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę za 
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i 
udostępnionego również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji 
użytkownika dostępnej na miniPortalu. 
7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 
ani wycofać złożonej oferty. 
 

XV. Termin otwarcia ofert 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.05.2022 r., o godzinie 12:15 
2. Otwarcie ofert odbywa się bez udziału Wykonawców. 
3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informacje o: 
4.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 
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4.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości 
otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po 
usunięciu awarii. 
6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania. 
 

XVI. Sposób obliczenia ceny 
1. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego 

Załącznik Nr 2 do SWZ, jako cenę brutto [z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług (VAT)] z 
wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT), w oparciu o kalkulację ceny oferty (tabela 
w Załączniku Nr 2 do SWZ – Formularz oferty). 

2. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca 

po przecinku. 

3. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) 

właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert. 
Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) 
potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się 
ustawowe przesłanki omyłki (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 pzp w związku z art. 223 ust. 2 pkt 3 
pzp). 

4. Dla porównania ofert przyjęto 50 podjazdów Grupy Interwencyjnej i wskazane w Formularzu oferty 
(tabela – kalkulacja ceny oferty) ilości godzin ochrony osobowej. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 
za faktyczną ilość godzin ochrony osobowej i faktyczną ilość podjazdów Grupy Interwencyjnej. 

5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN). 
 

XVII. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny 
ofert 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny. 
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są 
zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: 
Dz. U. z 2020 r. poz. 106, ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do 
przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 

6. W ofercie, o której mowa w ust. 5, Wykonawca ma obowiązek: 

6.1. poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego; 

6.2. wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

6.3. wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez 
kwoty podatku; 

6.4. wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie 

miała zastosowanie. 

7. W przypadku, gdy Zamawiający skorzysta z możliwości negocjacji i Wykonawca na zaproszenie do 
złożenia oferty dodatkowej, złoży taką ofertę zawierającą nową, niższą cenę, ocenie podlegać będzie 
oferta Wykonawcy złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu z uwzględnieniem zmiany ceny 
wynikającej z oferty dodatkowej. 

8. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ. 
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9. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający 
wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. 

10. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 9, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający 
zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej 
oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 

 

XVIII. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w 
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 pzp, w 
terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 
jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, 
jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o 
którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę. 

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez 
Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na 
warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik Nr 1 do 
SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty, z uwzględnieniem 
ewentualnych nowych propozycji przestawionych w ofercie dodatkowej. 

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

(w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę 
regulującą współpracę tych Wykonawców. 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny 
ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie. 

 

 

XIX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy  
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 
publicznego na takich warunkach. 

Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 4 do SWZ. 
 
XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 
Pzp. 

2. Odwołanie przysługuje na: 

2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był 
obowiązany na podstawie ustawy. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie 
elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za 
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX 

„Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp. 



15 

 

ZP/14/2022   SWZ 

 
XXI. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 
że: 

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wrocławskie Centrum Treningowe SPARTAN 
Spółka z o.o.; 
• w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, 
kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Lubińska 53, 53-623 Wrocław, pocztą 
elektroniczną na adres e-mail: iodo@spartan.wroc.pl; 
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia 
umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych 
procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym; 
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp; 
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 
Pzp; 
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
• Posiada Pan/Pani: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, 
przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; 

− 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, przy czym prawo do 
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

• nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym 
wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną 
Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od 
wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, 
o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

XXII. Załączniki do SWZ 
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Integralną częścią niniejszej SWZ stanowią następujące załączniki: 

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia    

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy                            

Załącznik nr 3 – Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp   

Załącznik nr 4 – Wzór umowy 

Załącznik nr 5 – Wykaz usług 
Załącznik nr 6 – Wykaz osób 
Załącznik nr 7 – Oświadczenie dot. wykształcenia i kwalifikacji zawodowych 
Załącznik nr 8 – Wykaz urządzeń 
Załącznik nr 9 – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby 
Załącznik nr 10 – Oświadczenie o aktualności informacji zawartych we wstępnym oświadczeniu 
Załącznik nr 11 – Formularz oferty dodatkowej 

 
 

 


