
Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych 
Al. Solidarności 36 61-696 Poznań 

Tel. +48 61 6477706 
zp@posum.pl 

www.posum.pl 
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Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 138g-138s ustawy   z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych z późniejszymi zmianami  
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I Zamawiający: 

Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych (POSUM) 

Al. Solidarności 36, 61-696 Poznań 

Regon 630511135 

NIP  972-09-11-674 

Tel.   61 6477706 

E-mail: zp@posum.pl 

godziny urzędowania 8:00-14.00 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia.  

Postępowanie  prowadzone  jest  zgodnie  z  art.138g-138s  ustawy  Prawo  Zamówień  Publicznych  o ustalonej 
wartości zamówienia poniżej 750 000 euro (Usługa Społeczna).  

III. Opis przedmiotu zamówienia.  

1. Przedmiotem zamówienia jest Usługa ochrony osób i mienia Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług 
Medycznych w Poznaniu. 

2.  Ochrona osób i mienia będzie realizowana zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia  
(Dz. U 2018.2142)  oraz  innych  aktów prawnych wydanych na  jej podstawie  i  związanych  z realizacją usługi w 
trakcie trwania umowy. 

3. Przedmiotem  zamówienia  jest  całodobowa  (we wszystkie  dni  tygodnia)  ochrona nieruchomości  POSUM oraz 
ochrona bezpośrednia mienia i osób znajdujących się na terenie tej nieruchomości.  

4. Miejsce świadczenia usługi: Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych, Al. Solidarności 36, Poznań 
5.  Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  zawiera  załącznik  nr  1  „ZAKRES  ZAMÓWIENIA  - WYTYCZNE I 

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG”  
6. Każdy Wykonawca może  złożyć  tylko  jedną  ofertę. Złożenie większej  liczby  ofert  lub  oferty  zawierającej 

propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.  
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
8.  Zamawiający  zastrzega  sobie możliwość  skorzystania  z  tzw.  procedury  odwróconej  (art.  24aa  ustawy PZP).  
9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.  
10.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  
11.  Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.  
12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
13.  Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców.   
14. Wymagania  dotyczące  zatrudnienia    osób  wykonujących  czynności  w  zakresie  realizacji  przedmiotu 

zamówienia  na  podstawie  art.  29  ust.  3a.  Zamawiający  wymaga  aby  wszystkie  osoby  wykonujące usługę 
ochrony, zatrudnione były przez Wykonawcę lub Podwykonawcę podstawie  umowy o pracę.  

15. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu 
terminu  z  Zamawiającym. 

16. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  79700000-1 usługi detektywistyczne i ochroniarskie  
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IV. Termin wykonania zamówienia.   

Termin realizacji:   12 miesięcy od daty zawarcia umowy  (planowany  termin  rozpoczęcia usługi to 01.02.2019 r.)  

V. Opis warunków udziału w postępowaniu.  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy:  

a)    nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23  

b)    spełniają warunki  udziału w  postępowaniu,  o  ile  zostały  one  określone  przez  zamawiającego w  ogłoszeniu o 
zamówieniu.  

2. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 
postępowaniu dotyczące:  

2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej tj.  

a)  Wykonawca musi  posiadać    ważną  koncesje  wydaną  przez MSWiA  na  prowadzenie  działalności  w zakresie 
ochrony mienia i osób oraz w zakresie  monitoringu zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i 
mienia (Dz. U 2018.2142).  

2.2 zdolności technicznej lub zawodowej:  

Wykonawca musi wykazać się:  

a)  co najmniej 3 usługami ochrony osób i mienia w ostatnich 3 latach  o wartości mnie mniejszej niż 200 000,00 zł. 
każda, w tym co najmniej jedna w jednostkach służby zdrowia 

b)  posiadaniem  lub  dysponowaniem  grupą  interwencyjną  –  na  potwierdzenie  Wykonawca  składa oświadczenie,   

c)  posiadaniem  lub  dysponowaniem  stanowiskiem  (stanowiskami)  dowodzenia  i monitorowania  zdolnym(i) 
przyjąć    sygnał  z  zainstalowanych  urządzeń monitorujących  z  obiektów  –  na  potwierdzenie Wykonawca składa 
oświadczenie,  

d) oświadczenie o posiadaniu przez wszystkich pracowników udzielających zamówienie zaświadczeń o odbyciu 
szkolenia w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej (nie dotyczy grupy interwencyjnej) 

e)  posiadaniem polisy odpowiedzialności cywilnej z tytułu  prowadzonej działalności  gospodarczej  za szkody 
wyrządzone  przez  wadliwe  wykonanie  usługi    oraz  za  szkody  w  mieniu  znajdującym  się  w  pieczy,  pod kontrolą 
lub dozorem osób objętych ubezpieczeniem na kwotę nie mniejszą niż 500 000 zł. 

3. Dodatkowe podstawy wykluczenia Wykonawcy w związku z art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP:  
Z udziału w postępowaniu  zostanie  wykluczony  Wykonawca  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).  
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4.  Self – cleaning. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 –20  lub  

ust.  5  pkt.  1  ustawy  Pzp,  może  przedstawić  dowody  na  to,  że  podjęte  przez  niego  środki  są wystarczające 
do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem  lub  
przestępstwem  skarbowym,  zadośćuczynienie  pieniężne  za  doznaną  krzywdę  lub naprawienie  szkody, 
wyczerpujące wyjaśnienie  stanu  faktycznego  oraz współpracę  z  organami  ścigania oraz podjęcie konkretnych 
środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy.  Przepisu  zdania  
pierwszego  nie  stosuje  się,  jeżeli wobec wykonawcy,  będącego  podmiotem zbiorowym, orzeczono 
prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym 
wyroku okres obowiązywania tego zakazu (instytucja samooczyszczenia);   

5. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.   

 VI. Wykaz oświadczeń  lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu  

oraz brak podstaw wykluczenia:  

1. Do oferty należy dołączyć dokumenty wymagane przez Zamawiającego:  

1)  Każdy  z  Wykonawców  przystępujący  do  przetargu  zobowiązany  jest  złożyć  ofertę  w  formie  formularza 
zgodnie  z  przedłożonym  przez  Zamawiającego  wzorem,  stanowiącym  załącznik  do  specyfikacji oraz 
podpisany „Zakres zamówienia – Wytyczne i warunki świadczenia usługi”  

2)  Dokument  lub  dokumenty,  z  których  będzie wynikać  uprawnienie Wykonawcy  do  podpisywania  oferty  np:  
pełnomocnictwo do podpisywania oferty (jeżeli dotyczy),  

3)  aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt. 1 Ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych  - o braku podstaw do wykluczenia oraz w zakresie art.22 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych – o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.  

4) oświadczenie o posiadaniu przez wszystkich pracowników Wykonawcy skończonego kursu pierwszej pomocy 
przedmedycznej. 

2. W  przypadku  ofert  składanych  wspólnie  przez  dwa  lub  więcej  podmiotów  (dwóch  lub  więcej  wykonawców) 
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowana ich w toczącym się postępowaniu.  

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w punkcie 
VI.1.3   specyfikacji  składa każdy  z wykonawców wspólnie ubiegających  się o  zamówienie. Oświadczenie  to ma 
potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  

4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w 
oświadczeniu, o którym mowa w punkcie VI.1.3  specyfikacji.  

5. Wykonawca,  który  powołuje  się  na  zasoby  innych  podmiotów,  w  celu  wykazania  braku  istnienia  wobec  nich 
podstaw  wykluczenia  oraz  spełnienia  w  zakresie,  w  jakim  powołuje  się  na  ich  zasoby,  warunków  udziału  w 
postępowaniu  zamieszcza  informacje  o  tych  podmiotach  w  oświadczeniu,  o  którym  mowa  w  punkcie  VI.1.3  
specyfikacji.  

6.  Wykaz oświadczeń, które Wykonawca składa po otwarciu ofert.  

1)  Zgodnie  z  art.  24  ust.  11 ustawy  Pzp wykonawca,  w  terminie  3  dni  od  dnia  zamieszczenia  na  stronie  
internetowej  informacji,  o  której mowa w  art.  86  ust.  5,  przekazuje  zamawiającemu  oświadczenie  o 
przynależności  lub braku przynależności do  tej  samej kapitałowej, o której mowa w  ust.  1 pkt.  23.  Wraz  ze  



Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych 
Al. Solidarności 36 61-696 Poznań 

Tel. +48 61 6477706 
zp@posum.pl 

www.posum.pl 
złożeniem  oświadczenia,  wykonawca  może  przedstawić  dowody,  że  powiązania  z  innym wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia.  

7. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, może wezwać Wykonawcę, którego oferta  została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni  terminie, aktualnych na dzień  składania  ofert  
następujących  oświadczeń  lub  dokumentów  potwierdzających  spełnienie  warunków udziału w postępowaniu:  

a)  odpisu 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 do wykluczenia na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.  

b)  koncesji  wydanej przez MSWiA  na prowadzenie działalności gospodarczej  w zakresie:   

1)  usług ochrony osób i mienia     

2)  prowadzenie monitoringu obiektów.  

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2142) oraz 
akty wykonawcze wydane na  jej podstawie.  

c)  Oświadczenie dotyczące grupy interwencyjnej  

d)  Oświadczenie dotyczące stanowiska monitorowania  

e)  wykazu  usług  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również wykonywanych, w 
okresie ostatnich 3  lat przed upływem  terminu składania ofert. 

f)  dokument potwierdzający że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej  
działalności  obejmujący  szkody wyrządzone  przez wadliwe wykonanie  usługi    oraz  za szkody w mieniu znajdującym 
się w pieczy, pod kontrolą lub dozorem osób objętych ubezpieczeniem.  

8. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI ust. 1 niniejszej SIWZ, oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów  
niezbędnych  do  przeprowadzenia  postępowania,  oświadczenia  lub  dokumenty  są niekompletne, zawierają 
błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do  ich  złożenia,  uzupełnienia,  
poprawienia  w  terminie  przez  siebie  wskazanym,  chyba  że  mimo  ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

9. Dokumenty składane przez wykonawców zagranicznych:   

1)  Jeżeli wykonawca ma  siedzibę  lub miejsce zamieszkania poza  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa w pkt. V pkt. 3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednie, że:  

a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  

10. Wykonawcy mogą  wspólnie  ubiegać  się  o  udzielenie  zamówienia  (art.  23  ust.  1  PZP).  Za  podmioty 
występujące  wspólnie  uważa  się  spółki  cywilne  oraz  konsorcja.  W  tym  przypadku  Wykonawcy ustanawiają  
pełnomocnika  (art.  23  ust.  2  PZP).  Wykonawcy  ubiegający  się  wspólnie  o  udzielenie niniejszego  zamówienia  
ponoszą  solidarną  odpowiedzialność  względem  Zamawiającego  za  należyte wykonanie umowy oraz żaden z 
Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia 
składają jedną ofertę.  
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11. W  przypadku  wyboru  oferty  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia, Zamawiający  

może  żądać  przed  zawarciem  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  dostarczenia umowy  regulującej  
współpracę  tych  podmiotów  (w  formie  oryginału  lub  kserokopii  potwierdzonej  za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę).  

12. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI 
ust. 1 niniejszej SIWZ  składa każdy  z wykonawców wspólnie ubiegających  się o  zamówienie. Oświadczenie  to  
ma  potwierdzać  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu,  brak  podstaw wykluczenia  w  zakresie,  w  
którym  każdy  z  wykonawców  wykazuje  spełnianie  warunków  udziału  w postępowaniu, brak podstaw 
wykluczenia.   

13.  Każdy  z  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia musi  złożyć  dokumenty,  o których 
mowa w rozdz. VI ust 1.3), ust. 6 oraz ust. 7a SIWZ.   

14. Zgodnie  z  art.  22a  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  Wykonawca  może  w  celu  potwierdzenia spełniania  
warunków  udziału  w  postępowaniu,  w  stosownych  sytuacjach  oraz  w  odniesieniu  do konkretnego  
zamówienia,  lub  jego  części,  polegać  na  zdolnościach  technicznych  lub  zawodowych  lub sytuacji finansowej 
lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 
prawnych.  

15.  Wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych  podmiotów,  musi  udowodnić Zamawiającemu, 
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 
przedstawiając  zobowiązanie  tych podmiotów do  oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia.  

16.  Zamawiający  ocenia,  czy  udostępniane  wykonawcy  przez  inne  podmioty  zdolności  techniczne  lub zawodowe  
lub  ich  sytuacja  finansowa  lub  ekonomiczna,  pozwalają  na  wykazanie  przez  wykonawcę spełniania  warunków  
udziału  w  postępowaniu  oraz  bada,  czy  nie  zachodzą  wobec  tego  podmiotu podstawy wykluczenia, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22.  

17. W  odniesieniu  do  warunków  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub  doświadczenia, 
wykonawcy  mogą  polegać  na  zdolnościach  innych  podmiotów,  jeśli  podmioty  te  zrealizują  roboty budowlane 
lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

18. Wykonawca,  który  polega  na  sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej  innych  podmiotów,  odpowiada solidarnie  
z  podmiotem,  który  zobowiązał  się  do  udostępnienia  zasobów,  za  szkodę  poniesioną  przez zamawiającego 
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

19.  Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w 
ust. 14, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu  lub zachodzą wobec 
tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 
Zamawiającego:   

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub   

2)  zobowiązał  się  do  osobistego  wykonania  odpowiedniej  części  zamówienia,  jeżeli  wykaże  zdolności 
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 14.  

W zakresie nie uregulowanym siwz, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca  
2016  r.  w  sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy  w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia.  

VII. Podwykonawcy.  

1. Wykonawca  może  powierzyć  wykonanie  części  zamówienia  podwykonawcom  w  zakresie  grupy 
interwencyjnej.  
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2.  Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom.  
3.  Pozostałe postanowienia dotyczące podwykonawców zawarte zostały we wzorze  umowy.  

VIII. Oferta składana przez Wykonawcę w postępowaniu o zamówienie publiczne może zawierać informacje 
stanowiące  tajemnicę przedsiębiorstwa,  które w  drodze wyjątku  od  zasady  jawności postępowania nie  podlegają 
ujawnieniu innym wykonawcom ani osobom trzecim.   

1. 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 ustawy PZP.  

2.  Jeżeli Wykonawca zamierza w treści oferty umieścić informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa należy je 
złożyć w oddzielnym zszytym pakiecie, z zaznaczeniem ich lokalizacji w spisie załączników do oferty. Na każdym 
dokumencie stanowiącym tajemnicę przedsiębiorstwa musi widnieć napis „informacja stanowiąca tajemnicę  
przedsiębiorstwa  –  dokument  niejawny,  nie  może  być  udostępniony  innym  uczestnikom postępowania”.   

 IX. Informacje  o  sposobie  porozumiewania  się  Zamawiającego  z  Wykonawcami  oraz  przekazywania oświadczeń  i 
dokumentów,  a  także  wskazanie  osób  uprawnionych  do  porozumiewania  się  z Wykonawcami.  

1. Wykonawca  zwraca  się  do  Zamawiającego  o wyjaśnienie  dotyczące wszelkich wątpliwości  związanych  z treścią 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

2.   Zamawiający  niezwłocznie  udzieli  wyjaśnień  dotyczących  treści  specyfikacji  istotnych  warunków zamówienia, 
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.  

3. Treść  zapytania  wraz  z  wyjaśnieniem,  Zamawiający  opublikuje na swojej stronie internetowej www.posum.pl 
4.  Wykonawca  przekazuje    oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  pytania  na  adres  e-mail Zamawiającego 

zp@posum.pl.  Za  doręczenie  wiadomości  elektronicznej będzie uznane jego zwrotne potwierdzenie przez 
Zamawiającego.   

5.  Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści 
SIWZ. Informację o terminie zebrania udostępnia na stronie internetowej.  

6. Zamawiający  sporządza  informację  zawierającą  zgłoszone na  zebraniu pytania  o wyjaśnienie  treści  SIWZ oraz 
odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań.  Informację z zebrania Zamawiający udostępni na stronie 
internetowej.  

7. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji.   
8. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:  

do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami ze strony Zamawiającego  - Anita Skitek, Krzysztof Grunt  w dniach 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.   

X. Wymagania dotyczące wadium   

1. Zamawiający nie wymaga złożenia wadium. 

XI. Termin związania ofertą.  

1. Termin związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni.   
2.  Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że 

Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do 
Wykonawców o wyrażenie  zgody na przedłużenie  tego  terminu o oznaczony okres nie dłuższy niż 30 dni.  



Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych 
Al. Solidarności 36 61-696 Poznań 

Tel. +48 61 6477706 
zp@posum.pl 

www.posum.pl 
 XII. Opis sposobu przygotowania ofert.  

1. Wszelkie  koszty  związane  z  przygotowaniem  i  złożeniem  oferty  ponosi  Wykonawca  składający  ofertę, 
niezależnie od wyniku postępowania.  

2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
3.  Wykonawca przygotowuje i składa ofertę zgodnie z wymaganiami dokumentacji przetargowej.  
4.  Oferta  powinna  być  napisana  w  języku  polskim,  pismem  maszynowym,  komputerowym  lub  ręcznym, 

pismem czytelnym.  
5.  Każda  zapisana  strona  oferty  i  wszystkie  jej  załączniki  stanowiące  oświadczenia muszą  być  podpisane przez 

upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.   
6. Wszystkie zapisane strony oferty  należy ponumerować kolejno.  
7. Wszystkie strony oferty należy złączyć w sposób trwały uniemożliwiający ich „rozłączenie".  
8. Oferta  powinna  zawierać  wszystkie  wymagane  niniejszą  specyfikacją  oświadczenia,  dokumenty  i  inne 

materiały  wymienione  w  punkcie  VI  bez  dodawania  do  ich  treści  jakichkolwiek  zastrzeżeń  ze  strony 
Wykonawcy.   

9. Wszelkie  poprawki  muszą  być  zaparafowane  własnoręcznym  podpisem  Wykonawcy  lub  osoby upoważnionej. 
Poprawki cyfr i liczb należy pisać słownie.  

10. Zamawiający  dopuszcza  składanie  ofert  w  formie  wydruku  komputerowego  z  zachowaniem  wzorów 
określonych przez Zamawiającego w specyfikacji.  

11. W przypadku, gdy Wykonawca jako załącznik do oferty dołączy kopię jakiegoś dokumentu powyższa kopia powinna 
być przez niego podpisana „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM”.  

12. W przypadku dołączenia do oferty dokumentów lub materiałów w języku obcym wymagane jest  złożenie ich wraz 
z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  

13. Ofertę  sporządzić  należy w  jednym  egzemplarzu,  zapakować w  kopertę  i  dokładnie  zamknąć w  sposób 
uniemożliwiający jej otwarcie bez uszkodzenia. Na kopercie należy umieścić informacje:  

 
Przetarg pn.: „Usługa ochrony osób i mienia POSUM” 

POSUM/ZPus/3/2018 
Nie otwierać przed dniem 21.12.2018 r. godz. 11:30 

14. W  przypadku  nieprawidłowego  zaadresowania  lub  zamknięcia  koperty  Zamawiający  nie  bierze 
odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie.  

15.  Wykonawca  może  wprowadzić  zmiany  lub  wycofać  złożoną  przez  siebie  ofertę  pod  warunkiem,  że 
Zamawiający  otrzyma  pisemne  powiadomienie  o  wprowadzeniu  zmian  lub  wycofaniu  oferty  przed terminem 
składania ofert.  

16. Wykonawca  nie  może  dokonać  zmiany  lub  wycofać  oferty  po  upływie  terminu  przewidzianego  na składanie 
ofert.  

XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  

1. Ofertę należy przesłać lub złożyć w  POSUM Al. Solidarności 36 Poznań  - Sekretariat bud. C do dnia 21.12.2018 r. 
godzina 11:00  

2. Otwarcie  ofert  nastąpi  w  dniu  21.12.2018 r.  o  godz.  11:30 w siedzibie POSUM  –  Sala konferencyjna bud. C 
3. Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert podaje się imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) 

Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania  
zamówienia  publicznego,  zawartych  w  ofercie.  Informacje  te  odnotowywane  są  w  protokole postępowania. 
W/w informacje doręcza się oferentom, którzy nie byli obecni przy otwieraniu ofert, na ich  pisemny wniosek.  

XIV. Opis sposobu obliczenia ceny  – wynagrodzenie ryczałtowe.  
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1. Cenę  oferty  należy  podać w  formie  ryczałtu miesięcznego  na  druku OFERTA. W  związku  z  powyższym  cena  

oferty  musi  zawierać  wszelkie  koszty  niezbędne  do  realizacji  zamówienia,  wskazane  w  określeniu  
przedmiotu zamówienia, jego opisie oraz we wzorze umowy.  

2. Cenę w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
3.  Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnego z przepisami Ustawy o 

podatku od towarów i usług oraz niewłaściwej stawki podatku akcyzowego spowoduje odrzucenie oferty.  

XV. Omyłki rachunkowe. Omyłki pisarskie.   

1. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny na 
podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 1  i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych niezwłocznie zawiadamiając o tym 
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.   

2.  Za oczywistą omyłkę rachunkową uznaje się błędny wynik działania arytmetycznego. Podstawą dokonania 
poprawy  jest  prawidłowa  ilość  asortymentu,  stawka  VAT  oraz  cena  jednostkowa  netto  podane  przez 
Wykonawcę. Zamawiający przekaże Wykonawcy drogą elektroniczną  informację o ewentualnych omyłkach 
rachunkowych i omyłkach pisarskich w złożonej ofercie.  

3. Zgodnie  z  regulacją  art.87  ust.  2  pkt.  3  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  Zamawiający  poprawia w 
ofercie  inne  omyłki  polegające  na  niezgodności  oferty  z  SIWZ,  niepowodujące  istotnych  zmian  w  treści 
oferty,  niezwłocznie  zawiadamiając  o  tym  Wykonawcę,  którego  oferta  została  poprawiona.  Zamawiający 
odrzuca  ofertę,  jeżeli Wykonawca w  terminie  3  dni  od  dnia  doręczenia  zawiadomienia  nie  zgodził  się  na 
poprawienie omyłki (art. 89 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych).   

XVI. Rażąco niska cena.  

1. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do 
przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia 
zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający 
zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w 
szczególności w zakresie:  

1)  oszczędności  metody  wykonania  zamówienia,  wybranych  rozwiązań  technicznych,  wyjątkowo sprzyjających  
warunków  wykonywania  zamówienia  dostępnych  dla  wykonawcy,  oryginalności projektu wykonawcy, kosztów 
pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  
albo  minimalnej  stawki  godzinowej,  ustalonych  na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265);  

2)  pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.  

3)  wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w 
którym realizowane jest zamówienie;  

4)  wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;  

5)  powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.  

1a. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:  

1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem  
postępowania  zgodnie  z  art.  35  ust.  1  i  2  lub  średniej  arytmetycznej  cen wszystkich złożonych ofert, 
zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w  ust.  1,  chyba  że  rozbieżność  wynika  z  
okoliczności  oczywistych,  które  nie  wymagają wyjaśnienia;  
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2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem 
okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej  zmiany  cen  rynkowych,  
zamawiający  może  zwrócić  się  o  udzielenie  wyjaśnień,  o których mowa w art. 90 ust. 1 ustawy PZP.  

2. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy.  
3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze 

złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu 
zamówienia.  

XVII. Opis  kryteriów,  którymi  Zamawiający  będzie  się  kierował  przy  wyborze  oferty,  wraz  z  podaniem znaczenia 
tych  kryteriów i sposobu oceny ofert.  

1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty komisja będzie stosowała kryterium oceny ofert wg niżej podanej 
ważności:  

cena (koszt)                                                                                          60%  

czas przyjazdu grupy interwencyjnej                            40%  

  

 Punkty  za  cenę  oblicza  się wg wzoru:   
 

Wx = (Cmin : Cx) x 60  
 
gdzie: 
Wx – ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto 
Cmin – cena minimalna (z VAT) zaoferowana w przetargu spośród ofert ocenianych 
Cx – cena (z VAT) podana przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany 

 Punkty w kryterium „Czas przyjazdu grupy interwencyjnej” oblicza się wg wzoru 

 
T = (Tmin : Tx) x 40 
Gdzie: 
Tx - ilość punktów przyznanych danej ofercie za „czas przyjazdu grupy interwencyjnej” 
Tmin – najkrótszy czas przyjazdu grupy interwencyjnej zaoferowany w przetargu spośród ofert ocenianych 
Tx – czas przyjazdu grupy interwencyjnej podany przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany 

Zamawiający oczekuje realnego czasu przyjazdu grupy interwencyjnej – tj. nie krótszego niż 5 minut i nie dłuższego niż 
20 minut. 
Podany przez Wykonawcę w formularzu oferty czas przyjazdu grupy interwencyjnej musi być wyrażony w minutach. 
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
2. Zamawiający  wybierze Wykonawcę,  którego  oferta  uzyskała  największą  ilość  punktów  po  zsumowaniu 

punktów w obu kryteriach.  

XVIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego.  

Wykonawca,  który  wygra  przetarg  zobowiązany  jest  do  zawarcia  umowy  w  terminie  wynikającym  ze związania 
ofertą w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego.   
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XIX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia 
publicznego.  

1. Wykonawca, który wygra przetarg, będzie zobowiązany do podpisania umowy, której treść będzie zgodna z 
załączonym do SIWZ wzorem umowy.  

2.  Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku wystąpienia zmiany:  

a)  stawki podatku od towarów i usług;  

b)  wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.  

c)  zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.  

3. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust.1. 
4. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. a  wartość netto  wynagrodzenia Wykonawcy nie zmienia się, a 

wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.   
5. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1  lit. b, wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu  

całkowitego  kosztu  wykonawcy  wynikającą  ze  zwiększenia  wynagrodzeń  osób  bezpośrednio wykonujących  
zamówienie  do  wysokości  aktualnie  obowiązującego  minimalnego  wynagrodzenia  albo wysokości minimalnej  
stawki  godzinowej  z  uwzględnieniem wszystkich  obciążeń  publicznoprawnych  od kwoty wzrostu minimalnego 
wynagrodzenia.  

6. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1  lit. c, wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu 
całkowitego kosztu wykonawcy, jaki będzie zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy 
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz 
zamawiającego.  

7. Za wyjątkiem zmiany, o której mowa w ust.1 lit. a wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga złożenia  
przez  wykonawcę  wniosku  o  zawarcie  aneksu  wraz  z  uzasadnieniem  wysokości  dodatkowych kosztów 
wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust.1 lit. b i c.  

XX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art.147-151 ustawy PZP).  

Zamawiający w  niniejszym  postępowaniu nie wymaga  od Wykonawcy wniesienia  zabezpieczenia  należytego 
wykonania umowy.  

XXI. Ochrona danych osobowych 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych 

(dalej: POSUM), Al. Solidarności 36, 61-696 Poznań, tel. 61 647 77 77; 

 inspektorem ochrony danych osobowych w POSUM jest Pan Bartosz Pawelczyk,  

e-mail: inspektor@rodo-krp.pl, tel. +48 792 304 042; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego POSUM/ZPus/3/2018 prowadzonym zgodnie  z  art.138g-
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138s  ustawy  Prawo  Zamówień  Publicznych  o ustalonej wartości zamówienia poniżej 750 000 euro (Usługa 

Społeczna).  

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 

ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

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

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

2. Wykonawca przystępując do postępowania jest zobowiązany do pisemnego poinformowania każdej osoby, której 

dane osobowe będą  podane w ofercie, oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu. W związku z 

powyższym Wykonawca złoży stosowne oświadczenie zgodnie z treścią  załącznika nr 10 do SIWZ 

3. W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO 

treści oświadczenia wykonawca nie składa.  

XXII. Postanowienia końcowe  

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją mają zastosowanie przepisy:  

Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  tekst jednolity (Dz. U. 2018.1986 z późn. zm.) art. 138g-
138s.  
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Załączniki do SIWZ:  

 Załącznik nr 1  Zakres zamówienia - wytyczne i warunki świadczenia usług   

Załącznik nr 2 Formularz oferty   

Załącznik nr 3 Wzór umowy  

Załącznik nr 4 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  

Załącznik nr 5  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia   

Załącznik nr 6  Oświadczenie dotyczące grupy interwencyjnej  

Załącznik nr 7  Wykaz usług  

Załącznik nr 8  Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej  

Załącznik nr  9  Wzór umowy powierzenia danych osobowych  

Załącznik nr 10 Oświadczenie - RODO 

 


