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Część I Postanowienia ogólne 

 

1. Informacja o Zamawiającym  

Miejska Kryta Pływalnia „KAPRY”                                                                           
ul. Andrzeja 3,  05-800 Pruszków       
tel. 22 759 52 56,  22 759 52 57                                                                                                         
www.plywalniakapry.pl 
godziny otwarcia: w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 8 - 15. 
NIP: 5342275872,  REGON: 015871536 
 

2. Osoby uprawnione do porozumiewania się  z Wykonawcami  

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: 

- w zakresie przedmiotu zamówienia: - Joanna Rybczyńska tel. 22 759 52 56, 

- w zakresie spraw formalno-prawnych: Marek Okniński tel. 781 799 991. 

Informacje udzielane są w dni powszednie (oprócz sobót) w godz. 0800 ÷ 1500. 

3. Tryb udzielenia zamówienia 

3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów: 

a) wskazanych w  niniejszych IWZ przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo 
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.),  

b) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 poz. 1145, 1495.), 

c) ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2018r. poz. 2142, 2245,  
z 2019 r. poz. 1495). 

3.2. Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne określone w przepisach wydanych w art. 138 g 
i dalszych ustawy Pzp, których wartość nie przekracza kwoty 750.000 EURO.  

3.3.  W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie, zamieszczone na stronie BIP oraz stronie 
internetowej Zamawiającego oraz Biuletynu Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych 
wszyscy zainteresowani Wykonawcy składają oferty wraz z informacjami potwierdzającymi, że nie 
podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w niniejszym postępowaniu. 

4. Generalne zasady uczestnictwa w postępowaniu 

4.1. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, posiadające 
aktualną koncesję wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych na prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony 
fizycznej stałej lub doraźnej.  

4.2. Wykonawca musi mieć zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040, 1043, 1495.), 
osoby wykonujące wszystkie czynności w zakresie usług bezpośredniej ochrony  - objętej 
niniejszym zamówieniem  - wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia, niniejszej 
IWZ.  Obowiązek, o którym mowa w zdaniu pierwszym dotyczy również podwykonawców 
realizujących zamówienie, na zasoby, których Wykonawca się powołuje oraz innych 
podmiotów uczestniczących w wykonaniu zamówienia, na zasoby których Wykonawca się 

http://www.plywalniakapry.pl/
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powołuje. Wykonawca musi zagwarantować zatrudnienie takiej liczby pracowników, która 
zapewni należyte wykonanie usługi, objętej niniejszym zamówieniem. 

4.4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

5. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami  

 

5.1. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem, należy 
kierować na adres: 

Miejska Kryta Pływalnia „KAPRY”                                                                           

ul. Andrzeja 3,   

05-800 Pruszków       

e-mail:  ksiegowosc@plywaniakapry.pl     

5.2. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez Wykonawcę 
powyższego wymogu. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogą być 
przekazywane przez strony za pomocą poczty elektronicznej, przy spełnieniu wymogów 
określonych w pkt 5.3. IWZ. 

5.3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane do Zamawiającego za 
pomocą poczty elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do 
Zamawiającego na adres podany w pkt 5.1. IWZ, przed upływem wymaganego terminu. 
Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania wiadomości 
elektronicznej. 

5.4. Oferty muszą być złożone w formie pisemnej.  

  

mailto:ksiegowosc@plywaniakapry.pl
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Część II  

Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji  

 

6. Opis przedmiotu zamówienia 

6.1.  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na ochronie terenu i mienia 
zlokalizowanego na terenie i w obiekcie Zamawiającego tj. Miejskiej Krytej Pływalni „KAPRY” 
przy ul. Andrzeja 3,  05-800 Pruszków a także ochrona osób legalnie tam przebywających oraz 
wykonywanie pozostałych świadczeń opisanych w Załączniku nr 1 do niniejszych IWZ – w tym 
konwojowania środków pieniężnych. Wykonawca realizując przedmiot zamówienia 
zobowiązany jest do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. 
o ochronie osób i mienia ( Dz. U. z 2018. Poz. 2142,2245, z 2019 r. poz. 1495). 

a) Z uwagi na fakt, że zakres przedmiotu zamówienia będzie świadczony w obiekcie 
użyteczności publicznej, na terenie którego może przebywać jednorazowo duża grupa osób, w 
tym małe  dzieci, pracownicy ochrony zatrudnieni przy realizacji przedmiotowego zamówienia 
muszą charakteryzować się wysoką kulturą osobistą, umiejętnością udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej. 

6.2. W związku z okolicznościami wskazanymi w pkt. 6.1.a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
wnioskowania o zmianę dedykowanego do realizacji przedmiotu zamówienia pracownika ochrony. 
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wniosek Zamawiającego możliwie niezwłocznie jednak w 
terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania wniosku.  

6.3. Zakres obowiązków Wykonawcy związanych z realizacją przedmiotu zamówienia określa 
Załącznik nr 1. 

6.4. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia pracownikom Wykonawcy pełniącym ochronę 
dostęp do sanitariatów na terenie ochranianego budynku.  

6.5. Zamawiający nie wyraża zgody, aby pracownicy ochrony pełniący obowiązki na terenie 
chronionym wyposażeni byli w broń palną na ostrą amunicję. Zdanie poprzednie nie dotyczy 
zakresu usługi związanej z konwojowaniem środków pieniężnych.  

6.6. Wykonawca musi posiadać, przez okres realizacji zamówienia, polisę ubezpieczeniową od 
prowadzonej działalności ochrony osób i mienia, opiewająca na kwotę minimum 500.000,00 zł.  

6.7. W przypadku zaistnienia przypadków losowych powodujących brak możliwości pełnienia dyżuru 
przez pracownika ochrony, Wykonawca będzie zobowiązany do natychmiastowego  zapewnienia 
odpowiedniego zastępstwa. 

6.8. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności  
w postępowaniu. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  
i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

6.8.1. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
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a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to 
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 
osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 
których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony).  

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń. 

6.8.2. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 6.8 czynności Zamawiający 
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 
określonej we wzorze umowy załączonym do  niniejszych IWZ. Niezłożenie przez Wykonawcę w 
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu 
potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności przy realizacji 
zamówienia.  

6.9. W celu prawidłowego sporządzenia oferty Wykonawca może dokonać wizji terenu objętego 
przedmiotem zamówienia w celu uzyskania informacji niezbędnych do oceny ryzyka, trudności  
i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie trwania umowy. Przedstawiciele 
Wykonawcy zainteresowanego udziałem w wizji muszą spełnić poniższe wymogi: 

 a) przedstawiciele Wykonawcy zainteresowani udziałem w wizji terenu objętego przedmiotem 
zamówienia zobowiązani są: 

- w terminie do dnia 7 grudnia 2020 r do godziny 9.00 przesłać w formie elektronicznej (na adres 

ksiegowosc@plywaniakapry.pl) zgłoszenie zawierające imię i nazwisko osoby oraz nazwę 
firmy wraz z adresem. Osoby niezgłoszone nie będą uczestniczyć w wizji. Zamawiający informuje, 
że wizji terenu można dokonać w dniu 7 grudnia 2020 r. o godzinie 9.30. Zbiórka w budynku 
Zamawiającego – recepcja.  

6.10. Przedmiot zamówienia został zakwalifikowany do CPV nr 79710000-4 – usługi ochroniarskie. 

6.11. Wykonawca jest zobowiązany umieścić w składanej ofercie informację o części zamówienia, 
którą zamierza powierzyć podwykonawcom i wskazać nazwy (firmy) podwykonawców. 

7. Warunki realizacji zamówienia. 

Warunki realizacji zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 6 do niniejszej 
specyfikacji. 

mailto:ksiegowosc@plywaniakapry.pl
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8. Zamówienia częściowe 

8.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający dokona wyboru 
wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę w zakresie realizacji całego przedmiotu zamówienia 
opisanego w Załączniku nr 1 do IWZ.  

8.2. Złożenie oferty obejmującej całość przedmiotu zamówienia stanowi jeden z warunków ważności 
oferty.  

9. Zamówienia na dodatkowe usługi 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień na dodatkowe usługi, o których mowa w 
art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienia dodatkowe będą zgodne z 
przedmiotem zamówienia podstawowego, a ich wartość nie przekroczy 20% wartości zamówienia 
podstawowego. 

10. Oferty wariantowe 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

11. Termin realizacji zamówienia 

Zamawiający przewiduje, że przedmiotowe zamówienie będzie realizowane sukcesywnie od dnia 1 
stycznia 2021 r. jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 r. do  godz. 800. Zamawiający 
informuje, że zastrzega sobie możliwość istotnego ograniczania zakresu usług i terminu realizacji 
zamówienia. Zamawiający w 2021 roku planuje przeprowadzić remont budynku, co może 
spowodować brak konieczności realizacji przedmiotu udzielanego zamówienia w pełnym lub istotnie 
ograniczonym zakresie. Informację o ograniczeniu zakresu przedmiotu zamówienia z wyżej 
wskazanego powodu Zamawiający przekaże z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Ponadto 
Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu usług objętych przedmiotem zamówienia z 
innych aktualnie niemożliwych do przewidzenia powodów przykładowo związanych ze stanem 
epidemii na terenie kraju lub skutkami występującymi w związku z okresem epidemii. 
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Część III 

Warunki oraz dokumenty wymagane od Wykonawcy 

12. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełniania. 

12.1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

 

12.1.1. nie podlegają wykluczeniu; 

12.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów,  wykazując posiadanie ważnej koncesji Ministra 
Spraw Wewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
wykonywania usług ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej 
stałej lub doraźnej; 

b) sytuacji ekonomicznej i finansowej, Zamawiający oceni jako spełniony warunek sytuacji 
ekonomicznej i finansowej na podstawie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku 
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia potwierdzającej posiadanie w/w ubezpieczenia OC przez 
Wykonawcę na kwotę co najmniej 500.000 PLN przy czym ubezpieczenie na jedno 
zdarzenie nie może być mniejsze niż 300.000 PLN. 

c) zdolności technicznej i zawodowej, wykazując, że w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 
tym okresie - wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonuje należycie co najmniej 3 usługi polegające na ochronie budynku użyteczności 
publicznej przez 7 dni w tygodniu (w tym co najmniej jeden z wykazanych budynków to 
budynek sportowy zakwalifikowany w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych pod 
numerem 1265, oraz co najmniej jeden budynek zakwalifikowany pod numerem 2411 
PKOB) przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy dla każdej wykazanej usługi (w 
przypadku wykazania doświadczenia usługami wykonywanymi Zamawiający żąda, żeby 
Wykonawca wykazał, nie później niż na dzień składania ofert wykonanie w/w usług 
przez okres co najmniej 12 (dwanaście) miesięcy, 

12.2.Wykonawca jest zobowiązany wykazać spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 12.1 
niniejszej IWZ, nie później niż na dzień składania ofert, a także wykazać brak podstaw do 
wykluczenia z powodu niespełnienia warunków. 

12.3. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt. 12.1. IWZ na 
podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt. 13.1. IWZ oraz na 
podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez Zamawiającego, 
wymienionych w pkt. 13 IWZ, potwierdzających spełnianie tych warunków. 

12.4. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w 
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części może 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych. 
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12.5. Wykonawca, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych przez 
Zamawiającego powyżej oraz nie wykaże braku podstaw wykluczenia z powodu niespełnienia 
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zostanie wykluczony z postępowania. 

13. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia. 

13.1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku 
podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych wraz z ofertą (wzór Formularza Oferty stanowi odpowiednio Załącznik 
nr 2 do IWZ) należy załączyć: 

a) aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne 
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu (wzory oświadczeń stanową Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2 do wzoru 
Formularza Oferty); 

b) aktualną – ważną koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych, w zakresie niezbędnym do 
wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, jaki został określony w pkt. 12.1.2.a 
IWZ; 

c) wykaz wykonanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem 
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały 
należycie zrealizowane oraz załączeniem dowodów, potwierdzających należyte wykonanie 
wykazanych zamówień. Wykaz musi potwierdzać spełnianie warunku określonego w pkt 
12.1.2.c (wzór wykazu stanowi Załącznik nr 3 do IWZ); 

d) kopię polisy potwierdzającej spełnianie wymogu określonego w pkt. 12.1.2.b. IWZ 

e) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 
Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. Dokument ten ma być złożony dla Wykonawcy, Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, podwykonawców i innych podmiotów na 
zdolnościach, których lub ich sytuacji polega Wykonawca. 

UWAGA: W przypadku wskazania przez Wykonawcę w składanej ofercie dostępności 
dokumentu, o którym mowa w pkt. 13.1e, w formie elektronicznej pod określonymi 
adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający 
pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazany przez Wykonawcę dokument; 

f) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14  
i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert; 

g) zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu; 

h) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument 
potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne 



 9 

lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

13.2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,  
o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności 
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 
ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do IWZ). 

13.3. Każdy z uczestników oferty wspólnej indywidualnie przekazuje Zamawiającemu oświadczenie  
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24  
ust. 1 pkt 23 ustawy PZP (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do IWZ).  

13.4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 12.1.2 IWZ polega 
na zasobach innych podwykonawców, a podmioty te będą brały udział w realizacji części 
zamówienia, Zamawiający żąda przedłożenia dokumentu (np. oryginał pisemnego zobowiązania 
innych podmiotów), potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w 
stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi 
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Ponadto Zamawiający żąda 
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych poniżej: 

 13.4.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14  
i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez 
Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert; 

13.4.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
podwykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że podwykonawca 
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu; 

13.4.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 
potwierdzającego, że podwykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 
lub innego dokumentu potwierdzającego, że podwykonawca zawarł porozumienie z właściwym 
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

13.4.4. oświadczenia podwykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – 
dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 
lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 

13.4.5. oświadczenia podwykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 
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13.4.6. oświadczenia podwykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,  
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach  i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 
r. poz. 1170);  

13.4.7. oświadczenia podwykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej podwykonawca może złożyć 
wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym 
podwykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

  

13.5. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie 
czytelnego zapisu o treści pieczęci, np.: nazwa firmy, siedziba lub czytelny podpis w przypadku 
pieczęci imiennej. 

13.6. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010, 1649.), jeżeli Wykonawca, nie później niż w 
terminie składania ofert, zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, iż nie mogą być one 
udostępniane. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione 
do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub 
inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do,, których przedsiębiorca podjął niezbędne 
działania w celu zachowania ich poufności. W przypadku, gdy Wykonawca chce zastrzec informacje 
zawarte w ofercie, jako tajemnicę przedsiębiorstwa, do oferty powinien załączyć stosowne 
oświadczenie, a ww. informacje winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, 
oznaczonym, jako tajemnica przedsiębiorstwa, trwale ze sobą połączone i ponumerowane z 
zachowaniem ciągłości stron oferty. 

13.7. W zakresie nieuregulowanym IWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 26 lipca 2016r., w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający 
od Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U.  2016r., poz. 1126). 

14. Dotyczy Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

14.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 13.1.b oraz 13.1d-h niniejszej specyfikacji -  
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Zapisy 
odnoszące się do wymaganych terminów ważności poszczególnych dokumentów stosuje się 
odpowiednio. 

14.2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 13.1.b oraz 13.1d-h IWZ, 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby 
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju 
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
lub przed notariuszem. Zapisy odnoszące się do wymaganych terminów ważności poszczególnych 
dokumentów stosuje się odpowiednio.  

14.3. W przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej wszystkie wykazywane przez nich w załącznikach do oferty i dokumentach 
wartości i kwoty w EURO będą przeliczane przez Zamawiającego w/g średniego kursu NBP na dzień 
upublicznienia postępowania. 
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15. Oferta wspólna.  

15.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których 
oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zawarli umowę regulującą współpracę tych Wykonawców 
i przedłożyli tę umowę Zamawiającemu nie później niż 3 dni przed zawarciem umowy w sprawie 
przedmiotowego zamówienia publicznego. Umowa regulująca współpracę Wykonawców 
występujących wspólnie musi zawierać: 

a) oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi być 
zrealizowanie przedmiotowego zamówienia); 

b) oznaczenie czasu trwania umowy obejmującego okres nie krótszy niż okres obowiązywania 
umowy o realizację zamówienia powiększony o okres rękojmi i gwarancji; 

c) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od niej przez któregokolwiek 
z partnerów (współwykonawców) do czasu wypełnienia wszystkich zobowiązań wynikających 
z umowy o realizacji zamówienia; 

d) zakaz wprowadzania zmian w umowie regulującej współpracę Wykonawców bez pisemnej 
pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego; 

e) oświadczenie, że wszyscy partnerzy (współwykonawcy) przyjmują na siebie 
odpowiedzialność solidarną za należyte wykonanie zamówienia, za wniesienie 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz odpowiedzialność z tytułu udzielonej 
gwarancji jakości; 

f) szczegółowy sposób współdziałania w wykonaniu zamówienia i podział zadań; 

g) wskazanie Lidera do reprezentowania partnerów (współwykonawców) przy wykonywaniu 
zamówienia; 

h) informację, że Lider jest upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania płatności 
od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich partnerów 
(współwykonawców) razem i każdego z osobna. 

15.2. Wykonawcy wspólnie składający ofertę wskażą w formularzu oferty adres korespondencyjny, 
na który Zamawiający będzie przekazywał korespondencję związaną z przedmiotowym 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.  

15.3. Każdy z Wykonawców (każdy członek konsorcjum) składających ofertę wspólną musi wykazać 
brak podstaw do wykluczenia. 

15.4. W odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wymagania te muszą 
być spełnione wspólnie przez Wykonawców.  

16. Wadium przetargowe 

Zamawiający nie wymaga wadium.  
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Część IV 

Zasady przygotowania oferty 

17. Oświadczenia lub dokumenty wymagane w postępowaniu. 

17.1. Oferta powinna składać się z: 

a) wypełnionego Formularza Ofertowego o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym 
Załącznik nr 2 do IWZ; 

b) oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. 13 niniejszej IWZ lub wymaganych z mocy 
obowiązujących przepisów;  

c) pełnomocnictwa do złożenia oferty wraz z dokumentami potwierdzającymi umocowanie 
osób udzielających pełnomocnictwo/składających ofertę (w tym pełnomocnictwo do 
reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp), o ile upoważnienie do złożenia oferty nie 
wynika z innych dokumentów składających się na ofertę; 

d) oświadczeń, o których mowa w pkt 13.6 IWZ – tylko w przypadku, gdy Wykonawca chce 
zastrzec określone informacje zawarte w ofercie, jako tajemnicę przedsiębiorstwa; 

17.2. Wymogi formalne dotyczące sporządzenia oferty. 

17.2.1. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z niniejszą 
IWZ na formularzu o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do IWZ.  

17.2.2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty 
zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie ofert 
złożonych przez danego Wykonawcę. 

17.2.3. Oferta oraz wszelkie dokumenty wymagane w niniejszej specyfikacji muszą spełniać 
następujące wymogi: 

a) oferta musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej. Oferta 
musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 
(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z 
dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub 
pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) 
upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być 
podpisane przez wszystkie te osoby; 

b) formularz oferty i wszystkie załączane dokumenty sporządzone przez Wykonawcę (również 
te złożone na załączonych do IWZ wzorach) muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się 
własnoręczny podpis z pieczątką imienną przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do 
reprezentowania zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy określonymi w dokumencie 
rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej.  Upoważnienie 
osoby/osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z 
dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika 
wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego 
rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) do oferty należy 
dołączyć oryginał lub notarialnie poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego 
pełnomocnictwa; 

c) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączony 
oryginał pełnomocnictwa lub kopia potwierdzona notarialnie określająca jego zakres  
i podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy; 
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d) pozostałe oświadczenia i dokumenty (inne niż wymienione w pkt. 17.3. lit. b) muszą być 
oryginałami lub kserokopiami poświadczonymi na każdej stronie za zgodność z oryginałem 
przez właściwą osobę(-y), zgodnie z zasadą określoną w pkt. 17.3 lit. b) oraz muszą być one 
sporządzone w języku polskim, chyba, że IWZ stanowią inaczej; 

e) poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, muszą być parafowane 
własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą(-e) ofertę; 

f) określone w pkt. 17.1 IWZ dokumenty składające się na ofertę muszą być sporządzone wg 
wzorów i wymogów IWZ; 

g) dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na 
język polski, poświadczonym przez Wykonawcę; 

h) zaleca się, aby dokumenty składające się na ofertę były złożone w kolejności wskazanej  w 
pkt. 17.1. IWZ; 

i) zaleca się ponumerowanie stron oferty oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart 
oferty. 

 

18. Opakowanie oferty i koszt przygotowania oferty 

18.1. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym bezśladowe 
otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.  

18.2. Opakowanie musi zostać oznakowane, jako "OFERTA" oraz opatrzone nazwą przedmiotu 
zamówienia oraz pieczęcią firmową Wykonawcy i z jego adresem. 

18.3. Opakowanie (koperta) musi zostać zaadresowane na adres: 

Miejska Kryta Pływalnia „KAPRY” 

ul. Andrzeja 3,  05-800 Pruszków 

18.4. W przypadku oferty wspólnej należy na opakowaniu wymienić z nazwy z określeniem siedziby - 
wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem lidera. 

18.5.Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

19. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji 

19.1.  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści IWZ. Zamawiający jest 
zobowiązany udzielić wyjaśnień, o ile wniosek w sprawie wyjaśnień IWZ wpłynął do 
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert. W przypadku złożenia przez Wykonawcę wniosku po upływie 
powyższego terminu, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 
rozpoznania. 

19.2.  Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert. 

19.3. Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania 
źródła zapytania, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści także na stronie 

internetowej www.plywalniakapry.pl (na której została zamieszczone niniejsze IWZ). 

19.4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej IWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, 
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 
Zamawiającego. 

http://www.plywalniakapry.pl/
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19.5. Zamawiający nie przewiduje wyznaczenia zebrania wszystkich Wykonawców. 

20. Modyfikacje treści IWZ 

20.1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem 
terminu do składania ofert, zmodyfikować treść IWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację 
przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano IWZ.  

20.2. Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do 
wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści IWZ. O przedłużeniu terminu 
składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym 
przekazano IWZ. 

21. Sposób obliczania ceny oferty 

21.1. W formularzu oferty należy podać stawkę za osoboroboczogodzinę pracy pracownika ochrony 
w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. Stawkę należy podać bez VAT, kwotę podatku 
VAT oraz  stawkę z VAT. Zamawiający wymaga również określenia ceny realizacji zamówienia 
obliczonej jako iloczyn stawki za osobo roboczogodzinę pracy pracownika ochrony  
i szacunkowej ilości godzin objętych przedmiotem zamówienia. Cena realizacji zamówienia 
zawarta w ofercie uwzględnia zmiany minimalnej stawki wynagrodzenia za pracę na 2021 rok. 
Ponadto w formularzu oferty Wykonawca określa stawkę jednostkową za zrealizowanie usługi 
konwojowania środków pieniężnych zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 1 do 
IWZ. 

21.2. Stawka osoboroboczogodziny oraz stawka jednostkowa za zrealizowanie usługi konwojowania 
środków pieniężnych musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający. 

21.3. W przypadku określenia przez Wykonawcę, stawki procentowej podatku VAT innej niż w 
wysokości 23% Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty informację zawierającą 
podstawę prawną zastosowania takiej stawki podatku VAT. Zastosowanie przez Wykonawcę 
stawki podatku VAT od towarów i usług oraz podatku akcyzowego spowoduje odrzucenie 
oferty.  

21.4. Wszystkie wartości, powinny być liczone w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w 
rozumieniu ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 
2019 r. poz. 178.)  

21.5.  Podana przez Wykonawcę stawka osoboroboczogodziny będzie obowiązywała przy rozliczeniu 
za Wykonanie, zgodnie ze wszystkimi wymaganiami zawartymi w specyfikacji, usługi ochrony. 
Rozliczenie następować będzie w okresach miesięcznych, jako iloczyn godzin realizacji 
zamówienia i stawki osoboroboczogodziny. Stawkę jednostkowa za zrealizowanie usługi 
konwojowania środków pieniężnych będzie elementem wynagrodzenia jako iloczyn stawki  
i ilości zamówionych w okresie rozliczeniowym usług konwojowania środków pieniężnych. 

21.6. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych innych kosztów związanych z realizacją umowy 
zawartej w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania, której wzór stanowi 
Załącznik nr 6 do niniejszej IWZ.  

21.7. Zgodnie z treścią art. 91 ust. 3a Ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli zostanie złożona 
oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie wewnątrzwspólnotowego 
nabycia towarów, Zamawiający na etapie oceny i porównywania ofert doliczy do ceny 
ofertowej podatek od towarów i usług VAT, zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy mówiącym o cenie w 
rozumieniu art. 3 ust 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług z dnia 9 maja 2014r. 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 178). Powyższe wynika z konieczności ustalenia kwoty, która będzie 
realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia. 
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21.8. Wynagrodzenie wykonawcy będzie waloryzowane na zasadach określonych w umowie, której 
wzór stanowi załącznik do niniejszej IWZ. 

22. Waluty obce 

Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia z Wykonawcą w innej niż złoty polski walucie.  
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Część V 

Tryb i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty 

23. Tryb oceny ofert 

1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa. 

2. Oferty oceniane będą w dwóch etapach: 

I etap:  wstępna ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty. Oferty 
niespełniające wymagań określonych ustawą i  niniejszymi IWZ zostaną 
odrzucone, a w przypadku ujawnienia podstaw do wykluczenia Wykonawcy 
składającego ofertę, oferty te zostaną odrzucone.  

II etap:  ocena merytoryczna według kryterium określonego w pkt. 25 IWZ. W II etapie 
rozpatrywane będą oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez 
Wykonawców niepodlegających wykluczeniu.  

24. Kryteria oceny ofert: 

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria przypisując im 
odpowiednio wagi procentowe: 

- cena brutto za realizację zamówienia – 100 % 

25. Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów 

25.1 Ocena ofert w zakresie kryterium „cena brutto za realizację zamówienia” zostanie dokonana 
według następujących zasad: 

a) oferta zawierająca najniższą cenę realizacji zamówienia otrzyma maksymalną ilość punktów 
przewidzianą w przedmiotowym kryterium, tj. 100 punktów, przy założeniu, że 1% = 1 pkt. 

b) pozostałe oferty uzyskają wartość punktową wyliczoną wg poniższego wzoru: 

W
Cb

Cn
W 1

 

gdzie: 

W1 - wartość punktowa w kryterium „cena brutto oferty”  

Cn - najniższa cena ofertowa  

Cb - cena badanej oferty 

W - waga = 100 

25.2. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów. 

25.3. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

25.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy niewykluczonemu z postępowania, którego oferta 
nie podlega odrzuceniu tj. odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w Ustawie, 
dokumentacji przetargowej i IWZ  i została oceniona, jako najkorzystniejsza tj. oferta, która 
otrzymała najwięcej punktów obliczonych w sposób opisany w pkt. 25.1. IWZ.  

25.5. W przedmiotowym postępowaniu aukcja elektroniczna nie będzie stosowana. 
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Część VI 

Informacje o trybie składania i otwarcia ofert 

26. Miejsce i termin składania ofert 

1. Ustala się termin składania ofert na dzień 11 grudnia 2020r. do godz. 08.15. 

2. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – sekretariat.  

27. Miejsce i termin otwarcia ofert 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 grudnia 2020 r. o godz. 09.00 w siedzibie Zamawiającego. 

28. Publiczne otwarcie ofert 

28.1. Otwarcie ofert jest jawne.  

28.2. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, 
a także informacje dotyczące ceny, terminu Wykonania zamówienia i warunków płatności. 

29. Termin związania ofertą 

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

30. Zmiana i wycofanie oferty 

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

30.2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób  
i formie przewidzianych dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że opakowania (koperty) będą 
zawierały dodatkowe oznaczenie „ZMIANA”/”WYCOFANIE”. 
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Część VII 

Postanowienia dotyczące umowy 

31. Termin płatności: 

31.1. Terminy płatności za Wykonanie przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący 
załącznik nr 6 do niniejszej IWZ. 

31.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedpłat. 

32. Wzór umowy 

32.1. Wzór umowy określony został w załączniku nr 6 do IWZ. 

32.2. Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy na Wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący 
załącznik do IWZ, oświadczeniem zawartym w treści formularza ofertowego. Postanowienia 
umowy ustalone we wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez 
Wykonawcę postanowień wzoru umowy stanowi jeden z warunków ważności oferty.  

33. Informacja o formalnościach dotyczących zawarcia umowy. 

1.       Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 183 
ustawy Pzp w terminie, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy. 

2.  Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu z pkt. 1, jeżeli w niniejszym 
postępowaniu złożono tylko jedną ofertę. 

3.  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego Wykonania 
umowy, Zamawiającemu może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, 
bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia 
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.  

4.   Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana 
za najkorzystniejszą są zobowiązani, dostarczyć dokumenty, o których mowa we wzorze 
umowy niezbędne dla ważności umowy – w szczególności umowę ubezpieczenia. 

5. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych formalności koniecznych do zawarcia umowy. 

6.          Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w trybie przewidzianym w art. 138o) o 
wartości mniejszej niż kwota określona w  art. 138g ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 
roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.). Zgodnie z 
obowiązującym stanem prawnym (wynikającym z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego  
i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych) w przypadku 
gdy przedmiotem zamówienia są usługi ochrony (wskazane w Załączniku XIV do Dyrektywy 
2014/24/UE), zamawiający może skorzystać ze szczególnych uproszczeń w stosowaniu 
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych określonych w art. 138o ustawy Prawo 
zamówień publicznych. Przepis art. 138o) Prawa zamówień publicznych powoduje, że 
zamawiający sam tworzy procedurę udzielania zamówień społecznych, która musi jedynie 
przewidywać wymogi opisane w art. 138o ust. 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. 
procedura udzielenia zamówienia musi być prowadzona w sposób przejrzysty, obiektywny  
i niedyskryminujący. W konsekwencji opierając się na wykładnia normy art. 138o) 
prezentowanej przez Urząd Zamówień Publicznych  procedura udzielania zamówień 
publicznych na usługi społeczne w oparciu o art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych 
tworzona jest przez samego zamawiającego, który zobowiązany jest jedynie do 
uwzględnienia norm zawartych w art. 138o) ust. 2-4 ustawy PZP, a które to przepisy nie 
przewidują odpowiedniego stosowania innych regulacji ustawy PZP o ile Zamawiający nie 
podejmie takiej decyzji na etapie prowadzenia postępowania. Tym samym, przykładowo 



 19 

przepisy ustawy PZP dotyczące przesłanek zobowiązujących zamawiających do odrzucenia 
oferty, rażąco niskiej ceny czy ustalania wartości zamówienia z uwzględnieniem minimalnego 
wynagrodzenie za pracę lub minimalnej stawki godzinowej nie znajdując zastosowania o ile 
Zamawiający nie podejmie decyzji o niejako posiłkowym skorzystaniu w przedmiotowym 
przetargu z rozwiązań obowiązujących w ustawie Prawo zamówień publicznych.  
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Część VIII 

Postanowienia końcowe 

34. Zawiadomienie o wyborze oferty lub o unieważnieniu postępowania 

34.1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy 
złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres 
Wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz z uzasadnieniem jej wyboru, a także nazwy 
(firmy), siedziby i adresy pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze 
streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną 
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.  

34.2.  Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści niezwłocznie informacje,  

o których mowa w pkt 34.1. na stronie internetowej www.plywalniakapry.pl  

34.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi Wykonawców, 
którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu o Wykonawcach, których oferty 
zostały odrzucone oraz o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania  
o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

34.4.  O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy 
ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed 
upływem terminu składania ofert, a w przypadku unieważnienia postępowania po upływie 
terminu składania ofert – tych, którzy złożyli oferty, podając uzasadnienie faktyczne  
i prawne. 

35. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

35.1.  Wykonawcom oraz osobom i podmiotom określonym w Ustawie, których interes prawny w 
uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w 
Dziale VI Ustawy Prawo zamówień publicznych.  

35.2. Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym 
Wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony 
prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu. 

 

 

 

http://www.plywalniakapry.pl/
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FORMULARZ OFERTY    Załącznik nr 2 

do IWZ na „Ochronę osób i mienia…" 

......................................, ................................ 

miejscowość   data   

 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY: 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

 

WOJEWÓDZTWO:..................................................................................................................... 

TELEFON……………….……………….….. e-mail:………………………………………... 

REGON:………………………………….…  NIP: ………………………...………………… 

Osoba do kontaktów  z Zamawiającym………………………………………….. 

 

Miejska Kryta Pływalnia „KAPRY”                                                                           
ul. Andrzeja 3,   

05-800 Pruszków       

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  
w trybie przetargu nieograniczonego na „Ochronę obiektu Miejskiej Krytej Pływalni „KAPRY” przy 
ulicy Andrzeja 3 w Pruszkowie oraz konwojowanie gotówki”: 

1. Oferujemy Wykonanie całości zamówienia, zgodnie z wymaganiami zawartymi  
w IWZ przedmiotowego postępowania.  

Ochrona w 
zakresie 

określonym 
zapisami IWZ  

Cena netto za jedną  
osoboroboczogodzinę 

netto 

Ilość 
osoboroboczogodzin 

szacowana przez 
Zamawiającego w 

okresie 
obowiązywania 

umowy 

Cena netto Kwota VAT Cena brutto 

1 2 3 4 5 6 

Ochrona w 
zakresie 
określonym 
zapisami IWZ 

 

 

 

……………..…..zł. 

 

 

 

9200 

 

 

 

 

…………..zł. 

 

 

 

 

…………..zł. 

 

 

 

 

…………..zł. 

 

 

    

RAZEM  
(suma kolumny 6) 

 

(A)……………..zł*. 
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Konwojowanie 
środków 

pieniężnych w 
zakresie  

określonym 
zapisami IWZ  

Cena netto za 
jednorazową usługę 

konwojowania  

Szacowana ilość usług 
konwojowania w 

okresie 
obowiązywania 

umowy 

Cena netto Kwota VAT Cena brutto 

1 2 3 4 5 6 

Konwojowanie 
środków 
pieniężnych w 
zakresie  
określonym 
zapisami IWZ  

 

 

 

……………..…..zł. 

 

 

 

53 

 

 

 

 

…………..zł. 

 

 

 

 

…………..zł. 

 

 

 

 

…………..zł. 

 

 

    

RAZEM  
(suma kolumny 6) 

 

(B)……………..zł*. 

 

CENA OFERTY BRUTTO /z podatkiem VAT/: (A+B)** 
_________________________________________________ 
(NALEŻY OKREŚLIĆ CYFROWO I SŁOWNIE W PLN) 
 
SŁOWNIE: 
_____________________________________________________________________________________ 
 

**- podana cena zostanie wykorzystana przy obliczaniu kryterium przedstawionego w pkt. 25.1. 
istotnych warunków zamówienia przedmiotowego postępowania. Podana cena musi być sumą cen A 
i B obliczonych w powyższych tabelach.  

* - Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumny: 2, 4, 5, 6. 

Kwota podana w kolumnie 4 musi być iloczynem kolumny 2 i 3. Kwota podana w kolumnie 6 musi być sumą kwot podanych w kolumnie 4 i 
5.   

2.  Oświadczamy, że ceny powyższe zawierają wszystkie koszty Wykonania zamówienia, jakie 
ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią IWZ i uznajemy się za związanych określonymi w niej 
zasadami postępowania; 

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany  w IWZ; 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do IWZ  
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych tam 
warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

6. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności zawarte we wzorze umowy stanowiącym 
załącznik do IWZ. 

7. Oświadczamy, że zamówienie realizowane będzie w terminie wskazanym w treści IWZ. 

8. Informujemy, że zamierzamy/nie zamierzamy* powierzyć podwykonawcom realizację części 
zamówienia obejmujące swoim zakresem wykonanie następujących prac** 
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..................................................................................................................................................................

....................................................................................................................,............................................. 

* w przypadku, gdy w realizacji zamówienia nie będą brali udziału podwykonawcy, wpisać „NIE DOTYCZY” 

** należy opisać zakres prac powierzonych podwykonawcy i dodatkowo wypełnić w Załączniku nr 2 do wzoru Formularza Oferty część dotyczącą 

podwykonawców. 

9. Informujemy, że przy realizacji zamówienia będziemy/ nie będziemy* polegali na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących nas z nimi stosunków prawnych**  

..................................................................................................................................................................

...................................................................................................................,............................................. 

* w przypadku, gdy w realizacji zamówienia Wykonawca nie polega na zasobach innych podmiotów, wpisać „NIE DOTYCZY”  

** należy opisać zakres polegania na zasobach innych podmiotów i dodatkowo wypełnić w Załączniku nr 1 do wzoru Formularza Oferty część dotyczącą innych 

podmiotów. 

UWAGA: w przypadku, gdy Wykonawca polega na doświadczeniu innych podmiotów, należy wypełnić Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do wzoru Formularza 

Oferty również w części dotyczącej innych podmiotów na zasoby, których Wykonawca się powołuje. Zamawiający wymaga, aby podmioty na zasoby, których w 

zakresie doświadczenia powołuje się Wykonawca, czynnie uczestniczyły w wykonaniu zamówienia. 

10. Oświadczamy, że nie naruszamy zasad o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

11.  Oświadczam, że dysponuję zgodą osób, których dane osobowe zostają udostępnione przez mnie 
na podstawie niniejszej oferty i ewentualnie zawarcia i wykonania umowy, na ich przetwarzanie 
oraz powierzenie ich przetwarzania na potrzeby złożenia oferty i zawarcia oraz wykonania umowy 
Zamawiającemu. 

12. Oświadczamy, że jeżeli nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany przedstawione w naszych 
dokumentach załączonych do oferty natychmiast poinformujemy o nich Zamawiającego.  

 

 

............................................, ......................... 2020 r.                      

................................................................................ 

                    (miejscowość)                                     ( data)                                                                   (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) 

przedstawiciela(-li) Wykonawcy ) 
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 Załącznik nr 1 do Formularza Oferty 
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Składając ofertę w przetargu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego 
przedmiotem jest Ochrona obiektu Miejskiej Krytej Pływalni „KAPRY” przy ulicy Andrzeja 3 w 
Pruszkowie oraz konwojowanie gotówki oświadczamy, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
Zamawiającego w Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach 
następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………………………………………………………………. w 
następującym zakresie……………………………………………………………………………………………….. 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

………………………………………..……………………………………………….………… 

(miejscowość)       ( data)                                               (podpis i pieczątka Wykonawcy) 

* w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisują wszyscy Wykonawcy lub 
Pełnomocnicy 

 

 

(pieczęć wykonawcy) 

file:///C:/Users/MO/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/marek.okninski/AppData/Local/Microsoft/Windows/PL2012+/Naprawa%20bram%20i%20kurtyn%20II/22.07.2015%20-%20SIWZ.doc%23_Toc206924569
file:///C:/Users/MO/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/marek.okninski/AppData/Local/Microsoft/Windows/PL2012+/Naprawa%20bram%20i%20kurtyn%20II/22.07.2015%20-%20SIWZ.doc%23_Toc206924569
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Załącznik nr 2 do Formularza Oferty 
 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Składając ofertę w przetargu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego 
przedmiotem jest Ochrona obiektu Miejskiej Krytej Pływalni „KAPRY” przy ulicy Andrzeja 3 w 
Pruszkowie oraz konwojowanie gotówki oświadczamy, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCÓW: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 
ustawy PZP. 

 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy 
PZP. 

 

3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 
podstawie art………………ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie 
oświadczam, że w związku z w/w okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, podjąłem 
następujące środki naprawcze: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE. PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 
postępowaniu, tj. …………………………………………………………………………………………………………… nie 
podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.  

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY 
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y będący/e podwykonawcą/ami: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

(pieczęć wykonawcy) 

file:///C:/Users/MO/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/marek.okninski/AppData/Local/Microsoft/Windows/PL2012+/Naprawa%20bram%20i%20kurtyn%20II/22.07.2015%20-%20SIWZ.doc%23_Toc206924569
file:///C:/Users/MO/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/marek.okninski/AppData/Local/Microsoft/Windows/PL2012+/Naprawa%20bram%20i%20kurtyn%20II/22.07.2015%20-%20SIWZ.doc%23_Toc206924569
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…………………………………………………………………………………………………………………………. nie podlega/ją 
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne     z 
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

……………………………………………..……………………………………………….………… 

(miejscowość)       ( data)                                               (podpis i pieczątka Wykonawcy) 

  



Załącznik nr 3 do IWZ na „Ochronę osób i mienia…” 

Nazwa i adres Wykonawcy: 
 ...........................................................................................................................................................................................................................  

(w przypadku oferty wspólnej należy wymienić Wykonawcę, który realizował wskazane poniżej zamówienia)  

Wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat usług  

1 2 3 3 4 

l.p. Nazwa Zamawiającego na 
którego zlecenie wykazane 

zamówienie  było realizowane 
wraz z adresem jego siedziby.  

Opis zrealizowanego zamówienia  

 

Wartość 
Wykonanego 
zamówienia  

w PLN 

Data 
Wykonania   

(od – do) 

 

 

1. 

 

    

 

 

2. 

 

    

3.      

Do wykazu należy załączyć dokumenty (np. referencje) potwierdzające wykonanie ww.  zamówień z należytą starannością. 

................................., dnia ................................ 

  ..........................................................................................................  

        pieczęć  Wykonawcy         pieczątka/i  imienna/e  i  podpis/y  uprawnionego/ych przedstawiciela/i  Wykonawcy  
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Załącznik nr 4 do IWZ na „Ochronę osób i mienia…” 

 

 

 

 (pieczęć wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Składając ofertę w przetargu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego 
przedmiotem jest Ochrona obiektu Miejskiej Krytej Pływalni „KAPRY” przy ulicy Andrzeja 3 w 
Pruszkowie oraz konwojowanie gotówki oświadczamy, że: 

 

a) wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług *, 

 

b) wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług * . 

 

W przypadku potwierdzenia, iż wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania   
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić poniższe 
informacje:   

 

Nazwa(rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania 
obowiązku podatkowego:………………………………………………………………………………………… 

 

Wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku:……………………………..…………………………… 

 

 

 

………………………………..…………………………………..……..…………………………… 

(miejscowość)       ( data)                                               (podpis i pieczątka Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 do IWZ na „Ochronę osób i mienia…” 

 

 

 

 (pieczęć wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE 

Składając ofertę w przetargu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego 

przedmiotem jest Ochrona obiektu Miejskiej Krytej Pływalni „KAPRY” przy ulicy Andrzeja 3 w 

Pruszkowie oraz konwojowanie gotówki oświadczamy, że: 

 

a) nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo 

zamówień publicznych *, 

 

b) należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień 

publicznych*. 

 

W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 

23 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów 

należących do grupy kapitałowej. 

 

 

 

………………………………………………………………………..……………………………………
 

(miejscowość)       ( data)                                               (podpis i pieczątka Wykonawcy)
 

 

 
*niewłaściwe skreślić 

 


