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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
ROZDZIAŁ I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

1. Sąd Rejonowy w Stalowej Woli 

ul. ks. J. Popiełuszki 16 

37- 450 Stalowa Wola   

Tel. (15) 643-45-46  

Fax (15) 643-46-77 

e-mail: administracja@stalowawola.sr.gov.pl 

Adres strony internetowej Zamawiającego – http://www.stalowawola.sr.gov.pl/ 

Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu  

ul. Sienkiewicza 27 

39 – 400 Tarnobrzeg 

2. Na podstawie zawartego porozumienia do przeprowadzenia postępowania i 
udzielenia zamówienia w ich imieniu został upoważniony Sąd Rejonowy w Stalowej 
Woli.   

3. Rodzaj zamawiającego – Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub 
trybunał. 

4. Numer referencyjny postępowania: F.226 – 3/2016.  
 

ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego którego 

przedmiotem są usługi społeczne i inne szczególne usługi na podstawie art. 138o 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz.U z 2015 r., 

poz. 2164), zwanej w dalszej treści ustawą Pzp., o wartości szacunkowej ustalonej 

na podstawie art. 138g ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp. tj. o wartości poniżej 750 000 euro   

2. Przy realizacji niniejszego zapytania ofertowego mają zastosowanie między 

innymi, następujące akty prawne: 

 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie 

średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę 

przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2254); 

 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U.  z 1964 r. Nr 16, 

poz. 93 ze zm.). 

RODZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa całodobowej bezpośredniej, stałej ochrony 

fizycznej osób i mienia w budynku Sądu i Prokuratury w Stalowej Woli przy ul. ks. 

J. Popiełuszki 16 w Stalowej Woli. 

2. Ochrona osób i mienia wspomagana będzie technicznymi środkami 

zabezpieczenia. 

mailto:administracja@stalowawola.sr.gov.pl
http://www.stalowawola.sr.gov.pl/
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3. Budynek Sądu oraz Prokuratury przy ul. ks. J. Popiełuszki 16 w Stalowej Woli, 

posiada 2 niezależne od siebie wejścia główne (1 wejście dla Sądu oraz 1 wejście 

dla Prokuratury).    

4. Budynek Sądu i Prokuratury przy ul. ks. J. Popiełuszki 16 w Stalowej Woli jest 

oddzielony od siebie drzwiami, które w godzinach pracy poszczególnych instytucji 

są zamknięte. Drzwi otwierane będą, po godzinach pracy obu instytucji, w celu 

umożliwienia ochrony całego obiektu przez jednego pracownika ochrony.      

5. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie w każdym dniu tygodnia 

całodobowej usługi w zakresie bezpośredniej ochrony fizycznej obiektu, z tym że w 

dni robocze: 

1) segment Sądu – w poniedziałki w godzinach 800 – 1800, oraz od wtorku do 

piątku w godzinach 730 – 1530, ochraniany będzie przez 3 pracowników 

ochrony (dwóch pracowników przy wejściu głównym do budynku oraz jeden 

pracownik patrolujący korytarze przy salach rozpraw w Sądzie Rejonowym); 

2) segment Prokuratury – od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530, 

ochraniany będzie przez jednego pracownika; 

3) w dni robocze od poniedziałku godz. 1800 do wtorku godz. 730, od wtorku do 

piątku w godzinach 1530 – 730 oraz w dni wolne od pracy, niedziele i święta 

całodobowo obiekt ochraniany będzie przez jednego pracownika. 

6. Fizyczna ochrona obiektu w godzinach pracy Sądu Rejonowego w Stalowej Woli 

przy ul. ks. J. Popiełuszki 16 oraz Prokuratury Rejonowej w Stalowej Woli będzie 

świadczona przez czterech pracowników z których przynajmniej dwóch muszą być 

wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej prowadzonej 

przez Komendanta Głównego Policji.  

7. Pracownicy ochrony wykonujący zadania w ramach zamówienia winni posiadać 

certyfikat dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE”.  

8. Pracownicy ochrony wykonujący swoje zadania w ramach zamówienia 

zobowiązani będą do:  

1) nadzorowania, otwierania i zamykania obiektu zgodnie z ustalonym 

porządkiem i rozkładem pracy Sądu i Prokuratury;   

2) prowadzenia portierni tj.: wydawania i przyjmowania kluczy od pracowników 

i osób sprzątających przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy; 

3) prowadzenia szatni; 

4) kontroli pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach (szczególnie w okresach 

świątecznych oraz dniach wolnych od pracy), głównie pod kątem 

wystąpienia awarii sieci wod-kan, c.o. oraz zapobiegania włamaniom, 

kradzieżom oraz niszczenia mienia Zamawiającego; 

5) rzetelnego prowadzenia książki dyżurów, w której będą odnotowywane 

istotne zdarzenia podczas realizacji przedmiotu umowy oraz zakończenie i 

przyjęcie dyżuru pracowników ochrony, potwierdzone podpisami zdającego i 

przejmującego; 
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6) wykonywania innych poleceń z zakresu służby ochronnej zlecone przez 

Dyrektora Sądu lub osoby przez niego upoważnionej. 

9. Ochrona fizyczna prowadzona będzie także poprzez wykonywanie w ramach 

uzyskanych od Zamawiającego uprawnień obsługi i nadzoru pracy urządzeń 

technicznych środków zabezpieczenia w postaci:    

1) systemu telewizji przemysłowej „CCTV” w oparciu o kamery wewnętrzne i 

zewnętrzne; 

2) systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), który obejmuje cały 

budynek w tym: 

a) system ochrony objęto wszystkie pomieszczenia budynku w postaci 

czujników pasywnych a w zakresie drzwi czujnikami otwarcia drzwi, 

ponadto istnieją w wewnątrz i na zewnątrz budynku sygnalizatory 

akustyczno – optyczne. Powyższe instalacje sprzężone zostały w 

oparciu o centralę alarmową ze zintegrowanym kontrolerem czytników 

kart zbliżeniowych. Za jej pośrednictwem wydzielone zostały niezależne 

strefy dozorowe,  

b) system kontroli  dostępu polegający na wydzieleniu stref do których 

wstęp będą miały tylko osoby uprawnione; 

3) systemu sygnalizacji alarmowania pożarowego SAP w oparciu o centralę 

sygnalizacji pożarowej połączonej z systemem oddymiania; 

4) bramek radiometrycznych zlokalizowanych po jednej przy wejściu do Sądu 

oraz Prokuratury; 

5) systemu kontrolnego z zastosowaniem promieni X (skanera do inspekcji 

walizek, neseserów, torebek damskich, plecaków, przesyłek) 

zlokalizowanych przy wejściach głównych do budynku Sądu oraz 

Prokuratury. 

10. Ochrona osób i mienia musi być wspomagana w razie konieczności przez grupę 

interwencyjną z zastrzeżeniem, iż czas przybycia grupy interwencyjnej nie może 

być dłuższy niż 15 minut.    

11. Zadaniem grupy interwencyjnej jest przyjazd do obiektu i przerwanie działalności 

przestępczej na terenie obiektu. 

12. Koszty związane z przyjazdem grupy interwencyjnej winny być uwzględnione w 

kosztach oferty.  

13. Zamawiający wymaga, aby pracownicy Wykonawcy wykonywali pracę w odzieży 

roboczej identyfikującej Wykonawcę, dbali o schludny i estetyczno-higieniczny 

wygląd. 

14. Zamawiający wymaga aby osoby wykonujące zamówienie cechowali się wysoką 

kulturą osobistą, brakiem nałogów w szczególności uzależnienia od alkoholu lub 

innych środków odurzających.   

15. Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 

uzyskanych w związku wykonywaniem usługi również po ustaniu umowy. 

16. Wykonawca zobowiązany będzie do zapoznania się z instrukcją użytkowania 
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wszystkich urządzeń technicznych o których mowa w ust. 9 oraz do jej 

przestrzegania. 

17. Wykonawca winien posiadać system zarządzania jakością według normy PN-EN  

ISO 9001:2008. 

18. Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  – Kodeks pracy (Dz.U. z 

2014 r. poz. 1502 z późn zm.), wszystkich pracowników zatrudnionych przy 

wykonywaniu usługi objętych umową z wyłączeniem pracowników grup 

interwencyjnych.     

19. Zamawiający wymaga aby osoby wykonujące czynności w ramach zadania, w 

ramach łączącego je z pracodawcą stosunku pracy świadczyły ją osobiście, w 

miejscu i czasie wskazanym przez pracodawcę, pod jego kierownictwem z 

podporządkowaniem służbowym, za wynagrodzeniem, z prawem do urlopu. 

20. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu w dniu 

rozpoczęcia realizacji zamówienia listy osób o których mowa w ust. 5. Lista ta w 

przypadku zmiany osoby/osób wykonujących czynności o których mowa w ust. 5 

winna być każdorazowo aktualizowana. 

21. W przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia obejmującej 

wykonanie czynności o których mowa w ust. 5 na rzecz podwykonawcy, obowiązek 

zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących te czynności dotyczyć będzie 

także podwykonawcy. 

22. Podczas realizacji zamówienia Wykonawca (podwykonawca) na wezwanie 

Zamawiającego winny będzie przedstawić dowody (oświadczenie wykonawcy, iż 

ich stosunek pracy osób wymienionych w ust. 5 z wykonawcą ma formę umowy o 

pracę,) potwierdzające zatrudnianie na umowę o pracę osób, o których mowa w    

ust. 5. 

23. W przypadku nie wywiązania się przez wykonawcę (podwykonawcę) z obowiązków 

o których mowa w ust. 18, Zamawiający  przewiduje sankcję zgodnie z załączonym 

do SIWZ wzorem umowy. 

24. Ochrona osób i mienia prowadzona będzie zgodnie z następującymi aktami 

prawnymi: 

 Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia tj. (Dz.U. z 

2016 r., poz. 1432), 

 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 

z    2016 r., poz. 1167), 

 Ustawa z dnia 21 maja 1999 roku o broni palnej i amunicji tj. (Dz.U. z      

2012 r., poz. 576 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni 

palnej Dz.U. z 2013 r. poz. 628 ze zm.),  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 

kwietnia 2000 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz 

ewidencjonowania broni i amunicji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1224). 
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 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 

października 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych 

uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz 

ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U. z 2015 r., poz. 992 ze zm.).      

25. Kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

- 79710000-4 – Usługi ochroniarskie; 

 

ROZDZIAŁ IV. SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH.  

Zamawiający nie przewidział możliwości składania ofert częściowych. 
 
ROZDZIAŁ V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.  

1. Okres wykonywania usługi będzie obejmował okres 12 miesięcy. Przewidywany 
termin rozpoczęcia wykonywania usługi ochrony obejmuje okres od 15 stycznia 
2017 roku do dnia 14 stycznia 2018 roku. 

2. Zamawiający dopuszcza późniejszy termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu 

zamówienia w przypadku przedłużającej się procedury o udzielenie zamówienia. 

 
ROZDZIAŁ VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie 

następujących warunków dotyczących: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

- warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca przedstawi koncesje 

ministra właściwego do spraw wewnętrznych na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia zgodnie z ustawą z 

dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia tj. (Dz.U. z 2016 r., 

poz. 1432 ze zm.); 

2) sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

- warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 200 000 zł. 

3) zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca:  

a) winien wykonać: 

- dwie główne usługi odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej 

przedmiot zamówienia (usługi ochrony osób i mienia), o wartości 

zamówienia każdej z nich nie mniejszej niż 120 000 zł brutto, co winien 

potwierdzić dowodami, czy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie; 

b) winien dysponować  sprzętem: 
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- 3 samochody przeznaczone dla grup interwencyjnych oznakowanych 

logiem/znakiem firmowym wykonawcy, oraz centrum  monitorowania, 

c) dysponować kadrą techniczną z uprawnieniami i kwalifikacjami tj: 

- minimum 20 pracownikami ochrony wpisanymi na listę kwalifikowanych 

pracowników ochrony fizycznej,  

- 1 osobą pełniącą funkcję ds. informacji niejawnych,  

- 3 dwu osobowymi patrolami grup interwencyjnych posiadających 

pozwolenie na broń.      

2. Aby wziąć udział w postępowaniu konieczne jest przedstawienie wszystkich 

dokumentów, wymienionych w SIWZ, potwierdzających spełnienie w/w warunków 

formalnych oraz merytorycznych (podmiotowych).          

 

ROZDZIAŁ VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W  POSTĘPOWANIU ORAZ INNYCH WYMAGANYCH 
DOKUMENTÓW 

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 

1) formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę; 

2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji; 

3) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu 

oraz do podpisania umowy (o ile nie wynika to z dokumentów rejestracyjnych). 

Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, 

zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości 

odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać 

z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo 

takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny 

Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub 

poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię 

pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do 

tego upełnomocnione;  

4) parafowany wzór umowy – załącznik nr 5; 

2. W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w 

rozdziale VI, zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących 

dokumentów: 

1) koncesji ministra właściwego do spraw wewnętrznych na prowadzenie 

działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia zgodnie z 

ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia tj. (Dz.U. z    

2016 r., poz. 1432),   
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2) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy 

te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 

przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 

potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu; – „Wykaz wykonanych usług” – 

załącznik nr 2;  

3) wykazu 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. – „Wykaz osób” – załącznik nr 3;    

1) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych 

wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego – „Wykaz wyposażenia 

zakładu” – załącznik nr 4; 

2) dokumentu potwierdzającego że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez 

zamawiającego.  

3. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom 

określonym przez zamawiającego należy załączyć  wraz z ofertą: 

- zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem 

zgodności działań wykonawcy z normą PN-EN ISO 9001:2008. 

4. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów: 

1) wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub 

kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę;  

2) dokumenty o których mowa w ust. 1, 2 i 3 w toku badania i oceny ofert nie 

podlegają uzupełnieniu; 
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3) w przypadku wątpliwości w zakresie dokumentów przedłożonych przez 

wykonawcę wraz z ofertą, Zamawiający może zwrócić się z prośbą o złożenie 

wyjaśnień przez wykonawcę; 

4) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów 

są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

te podmioty;     

5) w przypadku wątpliwości co do autentyczności dokumentów, zamawiający 

może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

odpowiedniego dokumentu;  

6) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem 

na język polski.  

 

ROZDZIAŁ VIII. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA 

ORAZ ODRZUCENIA OFERTY WYKONAWCY. 

1. Z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia   zamawiający  wyklucza wykonawcę: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 

przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie 

art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego 

upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości 

zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ 

nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, 

chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z 

dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 

1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); 

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co 

podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku 

zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie 

wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych środków dowodowych; 

3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w 24 ust. 1 pkt 14, ustawy Pzp, 

uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych 

w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 ustawy Pzp z: 

a) zamawiającym, 

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 

c) członkami komisji przetargowej, 

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a 

ustawy Pzp 
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- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie 

zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z 

udziału w postępowaniu; 

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie 

wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia 

publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, co doprowadziło do 

rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. 

2. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

1) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;  

2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

3) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; 

4) zawiera istotne  błędy w obliczeniu ceny; 

5) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 

ROZDZIAŁ IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ 
LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 
 

1. Zamawiający będzie porozumiewał się z wykonawcami pisemnie za pomocą faksu 

lub drogą elektroniczną. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przesyłane faksem lub drogą elektroniczną winny być również 

niezwłocznie przekazywane pisemnie. Każda ze stron na żądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 

innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. 

2. Osoby ze strony zamawiającego upoważnione do kontaktowania się 

z Wykonawcami są: 

- Ewa Habuda – Dyrektor Sądu Rejonowego w Stalowej Woli, pok. nr 1.08; tel.         

(15) 643–45–10; fax. (15) 643-46-77,e-mail:ehabuda@stalowawola.sr.gov.pl 

- Adres do korespondencji – Sąd Rejonowy w Stalowej Woli ul. ks. J. Popiełuszki 

16, 37 – 450 Stalowa Wola.  

3. Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim Wykonawcom niezwłocznie, jednak 

nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że 

wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął 

do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert.  

4. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień 

czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego pytania w sprawach 

wymagających zachowania pisemności postępowania. 



 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania:  

Usługa ochrony osób i mienia Sądu Rejonowego w Stalowej Woli oraz Prokuratury Rejonowej w 
Stalowej Woli  

 

11 

 

5. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany 

terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się 

integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące 

przy składaniu ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie to 

niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, 

zawiadomieni zostaną wszyscy Wykonawcy, poprzez zamieszczenie stosownej 

zmiany na stronie internetowej. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na 

bieg terminu, w którym wykonawca może zwracać się do zamawiającego o 

wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 
RODZIAŁ X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 

składania ofert. 

ROZDZIAŁ XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 

1.  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, 

pismem czytelnym.  

2. Zaleca się aby oferta była złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik 

do niniejszej Specyfikacji. 

3. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 

4. Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą 

wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie 

gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.  

5. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga 

załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 

6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, 

załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. Oferta 

która nie będzie zawierać wszystkich wymaganych dokumentów zostanie 

odrzucona i nie będzie oceniana w kryterium oceny ofert.   

7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem 

osoby / osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy. 

8. Zaleca się aby wszystkie strony oferty były spięte (zszyte) w sposób trwały, 

zapobiegający możliwość dekompletacji oferty oraz ponumerowane. 

9. Zaleca się w miarę możliwości aby oferta była spięta w oprawie umożliwiającej 

łatwe wpięcie oferty do segregatora (bindowanie lub skoroszyt plastykowy 

zawieszany).  

10. Koperta powinna być oznaczona napisem o treści: Przetarg nieograniczony: 

„Usługa ochrony osób i mienia Sądu Rejonowego w Stalowej Woli oraz 

Prokuratury Rejonowej w Stalowej Woli” Nie otwierać do godz. 12:15 - 9 

stycznia 2017 r. 

11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod  
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warunkiem że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu 

zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert.  

12. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu należy przygotować i 

oznaczyć jak powyżej, a zewnętrzna koperta dodatkowo powinna być oznaczona 

napisem „zmiana” lub „wycofanie”. Oferent nie może wycofać oferty lub wprowadzić 

zmian po upływie terminu składania oferty. 

 

 

 

ROZDZIAŁ XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

1. Oferty należy składać do dnia 9 stycznia 2017 roku do godziny 12:00  

w siedzibie Zamawiającego - 

Sąd Rejonowy w Stalowej Woli 

ul. ks. J. Popiełuszki 16 

37 – 450 Stalowa Wola, 

/biuro podawcze/.  

2. Oferty zostaną otwarte dnia 9 stycznia 2017 roku o godzinie 12:15  

w siedzibie Zamawiającego - 

Sąd Rejonowy w Stalowej Woli 

ul. ks. J. Popiełuszki 16 

37 – 450 Stalowa Wola, 

/pokój 1.17 – sala konferencyjna, I piętro/. 

 
ROZDZIAŁ XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY. 

1. Cenę oferty należy określić w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do 

niniejszej specyfikacji – cena określona w formularzu ofertowym będzie obejmować 

okres 12 miesięcy oraz na potrzeby rozliczenia z przyszłym wykonawcą, 

obejmować będzie ryczałtową miesięczną stawkę.    

2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo 

i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.  

3. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z 

wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.  

4. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza 

się wariantowości cen.  

5. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).  

6. Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według 

zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej 

cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to 

druga cyfra po przecinku nie ulegnie zmianie. 
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ROZDZIAŁ XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ 
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 
 
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich 

znaczeniem: 
 
 
 

 

Nazwa 
kryterium 

Waga Sposób oceny Wzór 

cena 100% = 100 pkt matematyczny 

  
 najniższa cena ofertowa 
------------------------------------  x 100 = liczba punktów    
   badana cena ofertowa 
 

 

 
2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert,  

stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do 

najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie 

każdego kryterium. 

3. Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba 

przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością 

uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, 

którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. 

4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru 

najkorzystniejszej spośród ofert. 

 
ROZDZIAŁ XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY Z 
WYKONAWCĄ. 

 
1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą 

ofertę. 

2. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z 

uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych 

zawartych w ofercie. 

3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została 

złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zażąda umowy regulującej 

współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o 

zamówienie publiczne. 
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4. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego 

Wykonawcę. 

 
ROZDZIAŁ XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY.  

Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy który stanowi integralną część 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

 

 

 
ROZDZIAŁ XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ. 

Uczestnikom niniejszego postępowania nie przysługują środki ochrony prawnej 

wymienione w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych tj.(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późń. zm.). 

 
ROZDZIAŁ XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, 

ofert od chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem 

dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu 

postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników 

postępowania. 

2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad: 

 Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego 

wniosku, 

 Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych 

dokumentów, 

 Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione 

zostaną dokumenty, 

 udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie 

godzin jego urzędowania. 

 
ROZDZIAŁ XIX. ZAŁĄCZNIKI: 
Załączniki składające się na integralną część specyfikacji: 

1) formularz ofertowy wykonawcy – załącznik nr 1; 

2) wykaz wykonanych usług – załącznik nr 2; 

3) wykaz osób – załącznik nr 3; 

4) wykaz wyposażenia zakładu – załącznik nr 4; 

5) wzór umowy – załącznik nr 5. 
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Zatwierdzam 

 
 
 


