
Ogłoszenie nr 762628-N-2020 z dnia 05.12.2020 r.  

Galeria Bielska BWA: Ochrona obiektów i mienia Galerii Bielskiej BWA 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  

 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej  
Nie  
 
Nazwa projektu lub programu  
 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 
członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie  
 
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 
przeprowadzenie postępowania  
Nie  
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 
postępowania:  
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Nie  
 
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 
z danymi do kontaktów:  
 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej  
Nie  
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 
zamówień publicznych:  
Informacje dodatkowe:  
I. 1) NAZWA I ADRES: Galeria Bielska BWA, krajowy numer identyfikacyjny 
72342753000000, ul. ul. 3 Maja  11 , 43-300  Bielsko-Biała, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 
338 125 861, e-mail a.gadzinska@galeriabielska.pl, faks 338 124 119.  
Adres strony internetowej (URL): www.bip.galeriabielska.pl  
Adres profilu nabywcy:  



Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej  
 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  
 
I.4) KOMUNIKACJA:  
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 
uzyskać pod adresem (URL)  
Nie  
tak  
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia  
Nie  
bip.galeriabielska.pl  
 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 
uzyskać pod adresem  
Nie  
 
 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  
Elektronicznie  
Nie  
adres  
 
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu w inny sposób:  
Nie  
Inny sposób:  
 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu w inny sposób:  
Tak  
Inny sposób:  
oferta w formie pisemnej - papierowej  
Adres:  
siedziba Zamawiającego: sekretariat (2 pietro) Galerii Bielskiej BWA przy ul. 3 Maja 11 43-
300 Bielsko-Biała  



 
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 
plików, które nie są ogólnie dostępne  
Nie  
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 
adresem: (URL)  
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona obiektów i mienia Galerii 
Bielskiej BWA  
Numer referencyjny: 2/2020/PN  
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 
techniczny  
Nie  
 
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi  
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:  
Nie  
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 
odniesieniu do:  
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 
części:  
 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 
jednemu wykonawcy:  
 
 
 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 
usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje ochronę budynku i 
mienia Galerii Bielskiej BWA przy ul. 3 Maja 11 w Bielsku Białej w formie bezpośredniej 
ochrony fizycznej, monitorowania sygnałów alarmowych: a) Budynku Galerii Bielskiej BWA 
przy ul. 3 Maja 11w Bielsku-Białej. Jest to budynek 3-kondygnacyjny posiadający 1 klatkę 
schodową, powierzchnia użytkowa ogółem 968 m2, w tym 2 sale wystawowe, 
klubokawiarnia oraz biura. W budynku obowiązuje następujący czas pracy: - biura 7.00-
16.00. (pn-pt) - sale wystawowe 10.00 - 18.00 (wt-niedz) - klubokawiarnia 10.00 - 22.00 
(codziennie) Na system sygnalizacji włamania i napadu w Galerii Bielskiej BWA (8 stref) 
składa się: 1) Centrala Satel Integra 64 2) bezprzewodowe czujniki ruchu – 29 szt. 3) 
klawiatura LCD – 1 szt. 4) Sygnalizator wewnętrzny – 1 szt. 5) Sygnalizator zewnętrzny – 1 
szt. Ochrona tego obiektu polegać będzie na: - bezpośredniej ochronie fizycznej (1 pracownik 
ochrony na portierni) - monitorowaniu sygnałów alarmowych wysyłanych do centrali 
Zleceniobiorcy i reagowaniu przez Zleceniobiorcę poprzez wysłanie patrolu interwencyjnego 
do miejsca skąd wysłano sygnał -bieżącej konserwacji systemu alarmowego, która polegać 
będzie na: a) pomiarach parametrów charakterystycznych, b) sprawdzeniu stref chronionych, 
c) sprawdzeniu całego systemu poprzez próby funkcjonalne, e) pomiarze baterii centrali, f) 



czyszczeniu kamer g) sprawdzeniu połączeń kablowych kamer i rejestratora, h) korekcie daty 
godziny rejestratora, i) korekcie zakresu widzenia kamer –zgodnie z sugestiami 
Zamawiającego. Prace wymienione w powyższych pkt a – i wykonywane będą raz na kwartał 
lub zgodnie z dyspozycją Zamawiającego. Z kwartalnej konserwacji Wykonawca przedstawia 
Zamawiającemu protokół. b) Willi Teodora Sixta przy ul. Adama Mickiewicza 24 Ochrona 
tego obiektu polegać będzie na: - monitorowaniu sygnałów alarmowych i reagowaniu przez 
Zleceniobiorcę poprzez wysłanie patrolu interwencyjnego do miejsca skąd wysłano sygnał 
(oraz dodatkowemu nadzorowaniu obiektu przy ul A. Mickiewicza 24 za pomocą systemu 
wizyjnego przez pracowników ochrony fizycznej, którzy są na portierni budynku Galerii 
Bielskiej BWA) Jest to 4 kondygnacyjny budynek główny posiadający 1 klatkę schodową i 
windę, o powierzchni użytkowej około 1246,88 m2 i budynek gospodarczy 1 kondygnacyjny 
usytuowany w ogrodzie (cała posesja jest ogrodzona i zamykana, z bramą i szlabanem, klucze 
z posesji są po skończonej pracy zdawane na portierni budynku Galerii BWA a system 
alarmowy włączany i wyłączany przez upoważnianego pracownika Galerii Bielskiej BWA. 
Na portierni w Galerii Bielskiej BWA znajdują się monitory z podglądem z kamer 
znajdujących się wewnątrz i na zewnątrz budynku głównego willi Teodora Sixta przy ul. A. 
Mickiewicza 24, a sygnał z monitoringu wysyłany jest zarówno do centrali Zleceniobiorcy jak 
i na monitor na portiernię w Galerii) Godziny otwarcia (urzędowania pracowników willi): pn 
– pt 8.00-16.00 2. Wykonawca zobowiązuje się do dozorowania obiektów w następujący 
sposób: - całodobowy dozór i ochrona mienia poprzez monitorowanie sygnałów – informacji 
cyfrowych systemu alarmowego znajdującego się w siedzibie (budynku) Galerii Bielskiej 
BWA w Bielsku-Białej przy ul. 3 Maja 11 wraz z bieżącą konserwacją systemu oraz dozór 
fizyczny – obsługa portierni - monitorowanie sygnałów – informacji cyfrowych systemu 
alarmowego oraz monitoring wizyjny w willi Teodora Sixta przy ul. Adama Mickiewicza 24 
w Bielsku-Białej przy czym stanowisko monitoringu wizyjnego znajduje się na portierni 
Galerii Bielskiej BWA (na stanowisku pracy pracownika ochrony) 3. Portiernia mieści się w 
holu na parterze przy ul. 3 Maja 11 – obsługa portierni obejmuje wszystkie dni tygodnia 
łącznie z sobotami, niedzielami i świętami – posterunek jednoosobowy, w następujący 
sposób: a) Obsługa portierni codziennie w godz. 18.00 – 10.00, b) Obsługa portierni lub sali 
wystawowej w budynku Zleceniodawcy we wszystkie poniedziałki w godz. 10.00-18.00 w 
umownym okresie Obsługa portierni w budynku Zleceniodawcy w godz. 10.00-18.00 w 
następujących dniach w 2019 r.: - 1 i 6 stycznia - 3,4,5 kwietnia – święta Wielkanocne - 1 i 3 
maja, - 3 czerwca - Boże Ciało - 15 sierpnia, - 1 i 11 listopada, - 24, 25, 26, 31 grudnia. 4. 
Dodatkowo przedmiot zamówienia obejmuje codzienne sprzątanie wokół budynku Galerii 
przy ul. 3 Maja 11, w szczególności: chodnika wzdłuż całej elewacji, schodów na plac przy 
Galerii i przed drzwiami bocznymi budynku Galerii, chodnika wokół kasztanów, trawników 
poprzez zbieranie śmieci, zamiatanie liści, odśnieżanie, posypywanie piaskiem/solą chodnika 
w okresie zimowym. W przypadku zanieczyszczenia elewacji (za wyjątkiem pomalowania 
sprayem bądź farbą) lub chodnika należy je wyczyścić. Wymienione czynności Wykonawca 
będzie realizował własnym sprzętem i własnymi środkami czystości. Zamawiający wymaga, 
aby wyżej wymienione czynności były zakończone do godz. 7.00. rano. W okresie zimowym 
należy odśnieżać oraz posypywać piaskiem/solą również bezpośrednio po godz. 18.00. 5. 
Okres wykonywania usługi ochrony: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Łączna ilość godzin w 
tym okresie: 6352 Uwaga!: pierwszy dyżur rozpoczyna się 01.01.2021 r. o godz. 10.00, a 
ostatni kończy 01.01.2022 r. o godz. 10.00 6. Monitorowanie sygnałów alarmowych i 
podejmowanie przez załogę patrolu działań interwencyjnych w obiekcie przy ul. 3 Maja 
polega na tym, że Wykonawca przyjmuje do wykonania monitorowanie sygnałów 
alarmowych i podejmowanie przez załogę patrolu działań interwencyjnych w obu w/wym 
obiektach poprzez: a) stały odbiór i reakcję na sygnały generowane przez system alarmowy 
zainstalowany w obiektach, niezależnie od ich ilości, b) monitorowanie przez Centrum 



Monitorowania Operatora lokalnego systemu alarmowego przez przyjmowanie informacji i 
przekazywanie jej Zamawiającemu, osobom upoważnionym lub odpowiednim instytucjom 
zgodnie z otrzymanym zleceniem, c) zapewnienie gotowości i interwencji własnych 
dwuosobowych grup interwencyjnych, które są zmotoryzowane i uzbrojone, zlokalizowane na 
terenie miasta Bielska-Białej – zdolne do reakcji, weryfikacji i zabezpieczenia naruszonej 
strefy po odebraniu sygnału w stacji monitoringu o alarmie, przy zapewnieniu czasu reakcji: - 
10 minut w dzień - w godzinach 6:00 – 22:00 - 5 minut w nocy - w godzinach 22:00 – 6:00 
Powyższe odbywa się przez 7 dni tygodnia przez 24 godziny na dobę w całym okresie 
obowiązywania umowy.  
 
II.5) Główny kod CPV: 79710000-4  
Dodatkowe kody CPV:  
 
 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia):  
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 
systemu zakupów)  
 
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 
zakupów:  
miesiącach:    lub dniach:  
lub  
data rozpoczęcia: 01.01.2021   lub zakończenia: 31.12.2021  
 
II.9) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM  
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków: wykonawca spełni ten warunek jeżeli posiada aktualną koncesję na 
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, uzyskaną 
zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r, o ochronie osób i mienia. Ocena spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, zostanie dokonana na podstawie analizy formalno-
prawnej i merytorycznej oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawcę według 
formuły ”spełnia – nie spełnia”.  
Informacje dodatkowe  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z 



przedmiotem zamówienia, na dzień otwarcia ofert, na wartość nie mniejszą niż 500 000,- zł, 
tj. posiada opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 
ubezpieczony jw.. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, zostanie dokonana 
na podstawie analizy formalno-prawnej i merytorycznej oświadczeń i dokumentów złożonych 
przez wykonawcę według formuły ”spełnia – nie spełnia”.  
Informacje dodatkowe  
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, wykonał usługę obejmującą swoim zakresem świadczenie usługi 
ochrony osób i mienia wykonanej na rzecz jednostki kultury o wartości nie mniejszej niż 100 
000,00 zł. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, zostanie dokonana na 
podstawie analizy formalno-prawnej i merytorycznej oświadczeń i dokumentów złożonych 
przez wykonawcę według formuły ”spełnia – nie spełnia”.  
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Tak  
Informacje dodatkowe:  
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 
ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  
 
 
 
 
 
 
 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 
SELEKCJI  
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu  
Nie  
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
a) aktualna koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony 
osób i mienia, uzyskaną zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r, o ochronie osób i mienia. 
b) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz 
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 



należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert  
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
a) wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 4 do siwz b) wykaz osób, które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia składany w celu oceny ofert w ramach kryterium 
„doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia”, stanowiący - załącznik 4a do 
SIWZ c) pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, d) 
Oświadczenie Wykonawcy wskazujące część zamówienia, której wykonanie powierzy 
podwykonawcom (jeżeli dotyczy). e) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 
pkt 1, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy 
lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 
2016 r. poz. 352). Wykonawca powołujący się na powyższe okoliczności, wskazuje 
jednoznacznie i wyczerpująco źródło (adres) bazy danych lub postępowanie, w którym u 
Zamawiającego ego znajdują się odpowiednie oświadczenia lub dokumenty.  
SEKCJA IV: PROCEDURA  
IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Nie  
Informacja na temat wadium  
 
 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  
Nie  
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  
 
 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 
do ofert katalogów elektronicznych:  



Nie  
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 
katalogów elektronicznych:  
Nie  
Informacje dodatkowe:  
 
 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
Nie  
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  
 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 
zasadniczej:  
 
 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 
postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 
innowacyjne)  
Liczba wykonawców    
Przewidywana minimalna liczba wykonawców  
Maksymalna liczba wykonawców    
Kryteria selekcji wykonawców:  
 
 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  
 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  
 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  
 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 
dynamicznego systemu zakupów:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 
formie katalogów elektronicznych:  
 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  
 
 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 



przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  
 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 
przedmiotu zamówienia:  
 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 
technicznych w zakresie połączeń:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  
 
Czas trwania:  
 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 
następnego etapu:  
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  
 
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  
IV.2.2) Kryteria  
Kryteria Znaczenie 
cena oferty brutto 60,00 
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00 
 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 
nieograniczony)  
Tak  
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  
 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 
bez przeprowadzenia negocjacji  
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  
 
Informacje dodatkowe  
 
 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  
 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 



przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 
przewiduje nagrody:  
 
Wstępny harmonogram postępowania:  
 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  
 
 
Informacje dodatkowe:  
 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 
odpowiadać wszystkie oferty:  
 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 
elektronicznej:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 
wysokości postąpień:  
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  
Czas trwania:  
 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 
etapu:  
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  
Data: godzina:  
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  
 
Informacje dodatkowe:  
IV.5) ZMIANA UMOWY  
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  
Strony mogą zmienić nawet istotne postanowienia niniejszej umowy w stosunku do treści 



oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, tylko i wyłącznie: a) z przyczyn, 
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, b) są one korzystne dla 
Zamawiającego, c) nastąpi zmiana obowiązującego prawa mająca wpływ na treść zapisów 
umowy.  
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  
W związku z dyspozycją przepisu art. 8 ust. 1 pkt. 3 Pzp nie ujawnia się informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz 
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie 
może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.  
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu:  
Data: 14.12.2020, godzina: 09:00,  
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  
Nie  
Wskazać powody:  
 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu  
> język polski  
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu 
składania ofert)  
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie 
całości lub części zamówienia: Nie  
IV.6.5) Informacje dodatkowe:  
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  
 
 

 

 


