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1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Mielcu 
ul. Moniuszki 12  
39-300 Mielec  
 
Telefon: 17 583 77 33, faks 17 586 42 51 
Adres strony internetowej: www.mks-mielec.pl   
e-mail: sekretariat@mks-mielec.pl 

 

2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA  

Numer referencyjny którym należy się posługiwać w korespondencji kierowanej do 

Zamawiającego: 1/MKS/P/2020 

 

3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej 

dalej „ustawą Pzp” w trybie przetargu nieograniczonego dla usług o wartości zamówienia 

nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11. Ust 8 

ustawy Pzp. 

 

4. ŹRÓDŁO FINANSOWANIA 

Zamówienie jest finansowane ze środków własnych Zamawiającego.  

5. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

5.1. Przedmiotem zamówienia jest ochrona fizyczna osób i mienia oraz utrzymanie czystości 

dworca autobusowego i jego otoczenia zlokalizowanego przy ul. Jagiellończyka  

w Mielcu.  

5.2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1) Ochronę fizyczną osób i mienia na dworcu autobusowym. 

2) Sprzątanie budynku dworca o łącznej powierzchni 277,86 m2  

3) Sprzątanie placu dworca o łącznej powierzchni 22 150 m2. 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 1 do SIWZ. 

5.3. W celu zapewnienia świadczenia usług stanowiących przedmiot zamówienia w zakresie 

sprzątania Zamawiający udostępni nieodpłatnie pomieszczenie oświetlone i zamykane 

dla pracowników wykonujących usługę. 

http://www.mks-mielec.pl/


5.4. W celu zapewnienia świadczenia usług stanowiących przedmiot zamówienia w zakresie 

ochrony Zamawiający zapewni stanowisko/pomieszczenie dla pracowników 

wykonujących usługę.  

5.5. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia w zakresie ochrony fizycznej 

osób i mienia w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń przy wsparciu grupy 

interwencyjnej (patrolu interwencyjnego). 

5.6. Wykonawca odpowiada za przeszkolenie swoich pracowników w zakresie BHP i 

przepisów przeciwpożarowych. 

5.7. Wykonawca obowiązany jest wykonać przedmiot umowy przy pomocy własnych  

środków czystości, środków higienicznych i środków do dezynfekcji oraz narzędzi  i 

urządzeń technicznych. 

5.8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez swoich 

pracowników w mieniu Zamawiającego lub wobec osób trzecich wynikające z 

niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków podczas realizacji usługi. 

5.9. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej budynku oraz terenu dworca i jego 

otoczenia będącego przedmiotem zamówienia, a także zdobył wszelkie dodatkowe 

informacje, które mogą mu być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia 

umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu poniesie 

wykonawca. 

5.10. Zamawiający określa, iż osoby skierowane przez Wykonawcę lub Podwykonawcę do 

realizacji zamówienia określonego w pkt. 5.2., mają być zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę. Sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia 

Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania tych wymagań został określony  

w Załączniku Nr 10 do SIWZ – „Wzór umowy”.  

5.11. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 79710000-4, 90910000-9.   

5.12. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

5.13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

5.14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej, jak również nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 

5.15. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom. 

Wykonawca wskaże w ofercie te części zamówienia, których wykonanie powierzy 

podwykonawcom. 

5.16. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, 

o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego  

o wszelkich zmianach danych podwykonawców, o których mowa powyżej, a także 

przekaże informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym 

okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 



5.17. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy Pzp, w 

celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 

zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

5.18. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie 

jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o 

którym mowa w art.25a ust.1 ustawy PZP, lub oświadczenia lub dokumenty 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli 

Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca zastąpi tego podwykonawcę lub zrezygnuje z powierzenia 

wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

6. TERMIN REALIZACJIPRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zamówienie będzie realizowane w terminie od 01.11.2020 r. do 30.09.2023 r. 

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

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

7.1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp, oraz art.24 ust.5 

pkt.1 i 8.  

7.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile 

wynika to z odrębnych przepisów  

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualną 

koncesję, zezwolenie lub licencje na wykonywanie usług w zakresie ochrony fizycznej 

osób i mienia wydaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100 000 

PLN. 

3) zdolności technicznej lub zawodowej 

a) doświadczenie 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy, z tego okresu  wykonali, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych również wykonują co najmniej dwa zamówienia tj.: jedno 

zamówienie polegające na ochronie fizycznej osób i mienia budynków użyteczności 



publicznej oraz jedno zamówienie polegające na sprzątaniu budynku użyteczności 

publicznej wraz z utrzymaniem czystości terenu zewnętrznego należącego do tego 

budynku (ciągi piesze).  

 

Przez budynek użyteczności publicznej – należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby 

administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, 

szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, 

obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub 

telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, 

drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony 

do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także 

budynek biurowy lub socjalny; 

 

Do wykazu należy dołączyć dowody dotyczące najważniejszych usług określające, czy 

usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

 

b) wykaz narzędzi i urządzeń 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje 

lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia niezbędnymi narzędziami i 

urządzeniami tj.: 

 zamiatarka mechaniczna do sprzątania ciągów pieszych i stanowisk 

odjazdowych autobusów   

 sprzęt do mycia wysokich okien. 

c) zdolność zawodowa 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wszystkie 

osoby którymi do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie ochrony fizycznej osób 

i mienia dysponuje lub będzie dysponował są osobami wpisanymi na listę 

kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz, że osoby te posiadają 

ukończony kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. 

7.2. Obowiązki wykonawcy polegającego na zasobach innych podmiotów. 

7.2.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa  

w pkt. 7.1.2 2) i 3) niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 

konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

Propozycję treści dokumentu „Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania 

wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia” 

stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. 

7.2.2. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” wystąpi wyłącznie  

w przypadku kiedy: 



1) wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 

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. 

2) Zamawiający oceni, 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 

zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których 

mowa w art.24 ust.1 pkt.13-23 i ust.5. pkt.1 i 8  

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

7.2.3. 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. 

7.2.4. Jeżeli podmiot, na którego potencjał powołuje się wykonawca nie spełnia warunków 

udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, 

Zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego 

zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do 

osobistego wykonania odpowiedniej część zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną w wymaganym 

przez Zamawiającego zakresie. 
 

7.3. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

7.3.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

7.3.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 24 ust. 5 pkt.1 

i 8 ustawy Pzp, natomiast spełnienie warunków wskazanych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, 

których opis sposobu dokonania oceny spełnienia został określony w pkt.7.1.2. SIWZ 

Wykonawcy wykazują łącznie.    

7.3.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1.1. składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy 



z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw do wykluczenia.  

7.3.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

o którym mowa w pkt. 8.4 składa każdy z Wykonawców. 

7.3.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców są oni 

zobowiązani z zastrzeżeniem zawartym w pkt. 8.4 na wezwanie Zamawiającego złożyć 

dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt. 8.6.1 i 8.6.2. Przy czym:  

1) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt. 8.6.1 składa odpowiednio 

wykonawca który wykazuje spełnienie warunku w zakresie i na zasadach opisanych w 

pkt. 7.1.2. 

2) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt. 8.6.2 składa każdy z nich. 

7.4. Obowiązki wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcy 

7.4.1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw  wykluczenia z 

udziału w postępowaniu zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu 

wstępnie potwierdzającym, że wykonawca nie podlega wykluczeniu. 

7.4.2. Zamawiający żąda od wykonawców przedstawienia dokumentów, o których mowa w 

pkt. 8.6.2 1) 3) 4) 5) dotyczący podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie 

części zamówienia, a który nie jest podmiotem na którego zdolnościach wykonawca 

polega na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp. 

7.4.3. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie 

jego realizacji, wykonawca przedstawi dokumenty, o których mowa w pkt.7.4.2. 

dotyczące tego podwykonawcy. 

7.5. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie 

oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. 8 SIWZ na zasadzie spełnia – nie 

spełnia. 

8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 

BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA.  

 

8.1. Oświadczenia wymagane przez Zamawiającego do przedłożenia przez każdego 

wykonawcę wraz z ofertą: 



8.1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, 

że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania złożone na formularzu 

zgodnym z treścią załącznika nr 3 do SIWZ oraz spełnia warunki udziału  

w postępowaniu, złożone na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 4 do SIWZ. 

Oświadczenia składa się celem potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu oraz 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

8.1.2. Ponadto Wykonawca złoży: 

1) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie 

wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, 

2) dowód wniesienia wadium. 

8.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, 

o których mowa w ust. 8.1.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców 

wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia. 

8.3. 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 oświadczeniach, o których mowa w ust. 8.1.1. 

8.4. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 

informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

i której mowa w art. 24 ust.1 pkt.23. W przypadku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej wykonawca, wraz ze złożeniem oświadczenia, składa dokumenty bądź 

informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi 

załącznik nr 8 do SIWZ. 

8.5. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o którym mowa w ust. 8.1.1, oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 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.  

8.6. Dokumenty i oświadczenia wymagane przed udzieleniem zamówienia.  

Zgodnie z art. 26 ust 2 ustawy,  Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie 

Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie 

krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i/lub 

dokumentów:   



8.6.1. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału  

w postępowaniu: 

1) w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej – koncesję 

ministra właściwego do spraw wewnętrznych na prowadzenie działalności 

gospodarczej  w zakresie usług ochrony osób i mienia. 

2) w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji 

finansowej – dokumentów potwierdzających, że  Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100 000 PLN.  

3) zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności 

technicznej i zawodowej:  

- 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,  

na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 5 do SIWZ  w celu wykazania 

spełniania warunku, którego opis został zamieszczony w pkt. 7.1.2 3) a) SIWZ. 

- wykaz narzędzi i urządzeń, tj. zamiatarka mechaniczna i sprzęt do mycia wysokich 

okien, sporządzony na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 7 do SIWZ - w 

celu wykazania spełniania warunku, którego opis został zamieszczony w pkt. 7.1.2 3) 

b) SIWZ. 

- Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia wraz wraz z informacjami na 

temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia, a także informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami na formularzu zgodnym z treścią 

Załącznika nr 6 do SIWZ - w celu wykazania spełniania warunku, którego opis został 

zamieszczony w pkt. 7.1.2 3) c) SIWZ. 

8.6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o 

udzielenie zamówienia: 

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

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy; 



2) oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej – załącznik nr 8 do SIWZ. 

3) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz  z ewentualnymi odsetkami albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub grzywnami, w szczególności 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;  

4) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 

zawarł porozumienie  z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu; 

5) Aktualną informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 

ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert. 

 

8.7. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których 

mowa w pkt. 8.6.1 SIWZ budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się 

bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, o 

dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

8.8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa: 

8.8.1. w pkt. 8.6.2 1), 3), 4), niniejszej SIWZ, składa dokument lub dokumenty w którym ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  

8.8.1.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości -  wystawiony nie 

wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.   

8.8.1.2. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 

lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie 

spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert. 



8.8.2. w pkt. 8.6.2 5), niniejszej SIWZ (informacja z Krajowego Rejestru Karnego) – składa 

informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 

równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny 

kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp -  wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert (informacja z Krajowego Rejestru 

Karnego) 
8.9. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia 

Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia (Dz. U., poz. 2447) z późn. zm. 

 

9. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

9.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

9.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

9.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

9.4. Oferta zawiera wypełniony formularz „Oferta” (zgodny w treści z wzorem 

przedstawionym w  SIWZ) oraz dokumenty, o których mowa w pkt.8.1 niniejszej SIWZ. 

9.5. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 

załączników, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami. 

9.6. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

9.7. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. Wymaga się, aby 

wszelkie zmiany w treści oferty były dokonane w sposób czytelny i opatrzone parafką 

osoby podpisującej ofertę. Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez przekreślenie 

błędnego zapisu i czytelne wstawienie poprawnego. 

9.8. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę 

podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub 

ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca(e) ofertę działa na 

podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie 

do podpisania oferty. Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako część oferty, 

musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

notariusza. 

9.9. Dokumenty składające się na ofertę - inne niż pełnomocnictwa i oświadczenia - zgodnie 

z § 14 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniach o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 2447), składane są 

w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem  przez wykonawcę. W 

przypadku złożenia kopii, Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania do wglądu 

oryginału.  



9.10. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na 

ofertę   sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z 

tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna 

jest wersją wiążącą. 

9.11. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. 

W treści oferty powinna być umieszczona informacja o ilości stron.  

9.12. Oferty składane w postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich 

otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1010). 

9.13. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, 

w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa 

informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert. 

9.14. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie 

jego zawartości  bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone 

nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, oraz oznaczone w sposób następujący: 

 

„Ochrona fizyczna osób i mienia oraz utrzymanie czystości dworca autobusowego i jego 

otoczenia zlokalizowanego przy ul. Jagiellończyka w Mielcu "  

Nie otwierać przed dniem 05.10.2020 r., godz. 9:00”. 

 

9.15. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do 

złożonej oferty lub ją wycofać. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty winny być 

doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu 

składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno być 

opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie 

wyrazem, odpowiednio: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

 

10. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

10.1. Podstawą obliczenia ceny oferty jest opis przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy. 

Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w parciu o kalkulację własną i wpisaną 

do Formularza Oferta. 

10.2. Jeżeli złożona zostanie Oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 

usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny 

podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami. Wykonawca składając ofertę informuje zamawiającego, czy wybór oferty 



będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wskazując 

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 

jego powstania oraz wskazując wartość bez kwoty podatku. 

10.3. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ, 

powinien w cenie ofertowej ująć wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia. 

10.4. Ceny podane w kosztorysie ofertowym powinny być ustalone przez wykonawcę w 

oparciu o kalkulację własną Wykonawcy. 

10.5. Ceny powinny być wyrażone w złotych polskich (PLN) a dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku i obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia stanowiącego 

przedmiot niniejszego postępowania. 

 

11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

11.1 Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości – 5 000,00 zł 

(słownie: pięć tysięcy złotych); 

11.2 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku 

następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: 

a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy  

Bank Pekao SA I O/Mielec 11124026561111001057233184 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczych kas oszczędnościowo-

kredytowych, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 

ustawy  z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości   (t. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.310, 836 i 1572). 

11.3 Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale  

i musi obejmować cały okres związania ofertą. 

11.4 W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, 

aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki 

powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy 

Pzp. 

11.5 Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na 

wskazany w pkt. 11.2.a) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem 

terminu składania ofert. 

11.6 Wadium wnoszone w postaci poręczeń i gwarancji bankowych, poręczeń kasy 

oszczędnościowo – kredytowej lub gwarancji ubezpieczeniowej należy załączyć do 

oferty w formie kopii dokumentu, a oryginał złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej 

„oryginał wadium”, która będzie załączona do oferty (wewnątrz opakowania oferty). 

 

 



12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

12.1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 39-300 Mielec, ul. Moniuszki 12 

(sekretariat), do dnia 05.10.2020 r. , godz. 8:45. 

12.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.10.2020 r., o godz. 9:00 w siedzibie Miejskiej 

Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Moniuszki 12, 39-300 Mielec (sala 

konferencyjna). 

12.3. Otwarcie ofert jest jawne. 

12.4. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie. 

 

13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

13.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 12.1 SIWZ. 

13.2. 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 jednak niż 60 dni.  

 

14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

14.1. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi 

kryteriami: 

a) K1 - „Cena”                                                                                               60pkt.   

Kryterium określone w pkt. a) oceniane będzie w skali 0-60 (60% = 60pkt) 

 

b) K2 – „Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia”    20pkt. 

Kryterium określone w pkt. b) oceniane będzie w skali 0-20 (20% = 20pkt) 

 

c) K3 - „Czas reakcji patrolu interwencyjnego”                                          20pkt.  

Kryterium określone w pkt. c) oceniane będzie w skali 0-20 (20% = 20pkt) 

 

14.2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego. 

 

Każde kryterium oceniane będzie odrębnie.  
 

Dla kryterium: 

 

K1) „Cena” wyraża się następującym wzorem: 

 

najniższa wartość brutto podana w ofertach 

                            K1  =        ------------------------------------------------------------ x 100 x 60 % 

wartość brutto podaną w badanej ofercie 



Gdzie: 

K1 – ilość punktów danej oferty w kryterium ceny; 

 

 

K2) „Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia”    

 

W ramach ww. kryterium Zamawiający będzie oceniał skierowanie przez Wykonawcę co 
najmniej 2 osób posiadających doświadczenie : 
1) w ochronie obiektów użyteczności publicznej - do realizacji zamówienia, o którym mowa 

w pkt. 5.2. 1) – co najmniej 1 osoba. 
2) w sprzątaniu budynku użyteczności publicznej wraz z utrzymaniem czystości terenu 

zewnętrznego należącego do tego budynku - do realizacji zamówienia o którym mowa w 
pkt. 5.2. 2) i 3) – co najmniej 1 osoba. 

 
Wartość punktową w kryterium doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia 

Zamawiający będzie ustalał zgodnie z poniższym: 

a)  Za skierowanie do realizacji zamówienia co najmniej 2 osób posiadających minimum 6-
miesięczne doświadczenie – 10 pkt.; 

b)  Za skierowanie do realizacji zamówienia co najmniej 2 osób posiadających minimum 12-
miesięczne doświadczenie – 20 pkt. 

c) W przypadku nie wskazania 6 lub 12 miesięcznego doświadczenia i praktyki zawodowej co 
najmniej dwóch osób skierowanych do realizacji zamówienia Wykonawca otrzyma 0pkt. 

 
Zasady naliczania kar umownych w razie stwierdzenia wykonywania przedmiotu umowy 
przez osoby nie posiadające wymaganego doświadczenia określa wzór umowy. 
Ocena będzie dokonywana na podstawie oświadczenie wykonawcy w formularzu 
ofertowym. 
 
K3) „Czas reakcji patrolu interwencyjnego” 

                                         

Wartość punktową w kryterium czas reakcji patrolu interwencyjnego Zamawiający będzie 

ustalał zgodnie z poniższym: 

Czas reakcji od zgłoszenia:  poniżej 8 min  – 20 pkt. 

Czas reakcji od zgłoszenia:  8-10 min          – 15 pkt. 

Czas reakcji od zgłoszenia: 11-12 min        – 10 pkt. 

Czas reakcji od zgłoszenia: 13-14 min        – 5 pkt. 

Czas reakcji od zgłoszenia:  pow. 14 min     – 0 pkt. 

 

14.3. Oferta z największą ilością punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe 

oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja 

zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość 

punktów przyznanych wg wzoru: 

Pkt = K1 +  K2 + K3 



15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

15.1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawca zostanie zaproszony do siedziby 

Zamawiającego celem podpisania umowy. 

15.2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że 

zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia. 

16. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

Zamawiający nie będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

17. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ. 

17.1 Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz 

Wykonawcy będą przekazywać pisemnie, faksem (nr faksu: 17 586 42 51) lub drogą 

elektroniczną, z uwzględnieniem pkt. 17.2. 

Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie, 

faksem lub drogą elektroniczną faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w innej 

formie niż pisemna, a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego 

informacji. 

17.2 Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym 

oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 

oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a także 

zmiany lub wycofania oferty. 

17.3 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści 

SIWZ. 

17.4 Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 

na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o 

wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 

którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

17.4.1 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania 

wniosku, o którym mowa w pkt.17.4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 

zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

17.4.2 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 

o którym mowa w pkt. 17.4. 

17.5 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym 

przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie 

internetowej. 



17.6 W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią wyjaśnień, jako 

obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 

Zamawiającego.  

17.7 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie 

internetowej.  

17.8 Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 

zamówieniu będzie niezbędnym dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, 

którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej. 

17.9 Jeżeli zmiana treści SIWZ będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 

zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w 

art. 38 ust.4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży termin składania 

ofert zgodnie z art. 12a ustawy Pzp. 

17.10 Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: 

1) w zakresie merytorycznym – Janusz Wojtusiak, tel. 722-077-111; e-mail 

wojtusiak@mks-mielec.pl  

2) w zakresie procedury o udzielenie zamówienia publicznego – Monika Cerefin,  

tel. 609 957 911 e-mail: cerefin@mks-mielec.pl 

 

18. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI  
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI 
UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCÓW, 
AY ZAWARŁ Z NIMI UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH 
WARUNKACH. 

 
Do SIWZ został dołączony wzór umowy stanowiący załącznik nr 10, którego treść będzie 
miała zastosowanie do umowy zawieranej na wykonanie niniejszego zamówienia. 
 
19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

 
19.1 Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej określone 

w Dziale VI ustawy Pzp.  

19.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 

mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp. 

 

20. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

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 
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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”,  

informujemy, że:  

Administratorem danych osobowych jest Miejska Komunikacja Samochodowa  Sp. z o.o.  z 

siedzibą w Mielcu (kod pocztowy 39-300), przy ul. Moniuszki 12 

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc 

na adres: iod@mks-mielec.pl lub nr tel. 17 58 31 669 

Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą ̨na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Ochrona 

fizyczna osób i mienia oraz utrzymanie czystości dworca autobusowego i jego otoczenia 

zlokalizowanego przy ul. Jagiellończyka 7 w Mielcu”, Numer sprawy: 1/MKS/P/2020 

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 2019 r. poz. 1843) dalej „ustawa 

Pzp”;  

Dane osobowe Wykonawcy 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 Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących 

Wykonawcy 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 danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą ̨podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO  

Wykonawca posiada: 

- 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;  

(Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w 

zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników.  



- prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 

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

 

(Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego) 

 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO;  

- Wykonawcy nie przysługuje 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do SIWZ 

Opis przedmiotu zamówienia 

Ochrona fizyczna osób i mienia oraz utrzymanie czystości dworca autobusowego  
i jego otoczenia zlokalizowanego przy ul. Jagiellończyka 7 w Mielcu  

 

1. Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest ochrona fizyczna osób i mienia oraz utrzymanie czystości 

dworca autobusowego i jego otoczenia zlokalizowanego przy ul. Jagiellończyka 7  

w Mielcu.  

 

2. Zakres przedmiotu zamówienia  

2.1. Ochrona fizyczna osób i mienia na dworcu autobusowym. 

Pełnienie ochrony fizycznej osób i mienia na miejscu codziennie przez 7 dni w tygodniu 

24 godziny na dobę, przy czym dobowy wymiar czasu pracy jednego pracownika nie 

może przekroczyć 12 godzin. 

Pracownik ochrony zobowiązany jest w szczególności do: 

1) Ochrony życia i zdrowia osób znajdujących się na terenie dworca,  

2) Udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w razie zaistnienia takiej konieczności, 

3) Patrolowania - dozorowania  i ochrony majątku trwałego i ruchomego celem 

zabezpieczenia obiektu i mienia przed dewastacją, kradzieżą, włamaniem, pożarem, 

zalaniem oraz innymi szkodami,  

4) Skutecznego zapobiegania obecności w budynku dworca i w jego otoczeniu osób: 

bezdomnych, żebrzących, narkomanów, znajdujących się w stanie nietrzeźwości lub 

pod wpływem innych środków odurzających oraz zachowujących się agresywnie, 

5) Kontrolowania i wzywanie do opuszczenia obiektu osób handlujących i prowadzących 

innego rodzaju działalność na terenie obiektu bez zezwolenia, 

6) Przeciwdziałania wszelkim przejawom naruszenia obowiązującego porządku 

prawnego,  

7) Podejmowania czynności wyjaśniających i zabezpieczających w stosunku do 

pozostawionych bagaży, paczek, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami i doraźnymi instrukcjami obowiązującymi w obiektach publicznych,  

8) Podejmowania działań prewencyjnych zmierzających do utrzymania właściwego 

stanu bezpieczeństwa i porządku w obiekcie oraz jego otoczeniu, poprzez 

patrolowanie obiektu i podejmowanie dopuszczonych obowiązującymi przepisami 

działań prewencyjnych i interwencji przez całą dobę we wszystkie dni roku 

kalendarzowego przez jednego pracownika ochrony na każdej zmianie, wpisanych na 

listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, umundurowanych  

w sposób identyfikujący ich jako służbę ochrony, zaopatrzonych w czytelne 



identyfikatory, wyposażonych w środki łączności oraz środki przymusu 

bezpośredniego.  

9) Ścisłej współpracy ze służbami podejmującymi interwencje w chronionym obiekcie  

w szczególności z: Policją, Pogotowiem Ratunkowym, Strażą Pożarną, Strażą Miejską, 

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, a także z innymi służbami w przypadku 

wystąpienia awarii, katastrof, czy innych zagrożeń celem zapewnienia  

bezpieczeństwa osób i mienia, 

10) Zgłaszania Zamawiającemu zauważonych nieprawidłowości i stwierdzonych naruszeń 

odnośnie stanu ochranianego mienia, 

11) Przestrzegania tajemnicy służbowej, przepisów wewnętrznych, zasad 

bezpieczeństwa, higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych i ochrony środowiska, 

12) Otwierania i zamykania budynku dworca zgodnie z ustalonymi godzinami,  

13) Przeprowadzenia weryfikacji pomieszczeń budynku dworca i wyproszenie osób w nim 

przebywających bezpośrednio przed zamknięciem, 

14) Udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym oraz osobom o ograniczonej 

zdolności ruchowej w zakresie określonym regulaminem,   

15) Nadzoru nad wydawaniem, przyjmowaniem kluczy oraz ich ewidencji, 

16) Odnotowania wyjeżdżających i wjeżdżających autobusów z/na teren/u dworca po 

zakończeniu pracy dyżurnego ruchu, 

17) Podejmowania interwencji w stosunku do osób nieuprawnionych do wjeżdżania 

pojazdem na teren dworca.   

18) Sporządzenia raportu po każdej zakończonej zmianie zawierającego uwagi, 

spostrzeżenia oraz opis istotnych zdarzeń, które wystąpiły podczas pracy. 

19) Udostępnienia pomieszczenia dla podróżnych w warunkach zaistnienia 

nadzwyczajnych okoliczności po godzinach zamknięcia budynku dworca.  

 

2.2. Sprzątanie budynku dworca o łącznej powierzchni 277,86 m2 w tym: 

 

1) Specyfikacja pomieszczeń budynku dworca wraz z powierzchnią użytkową przedstawia 

poniższa tabela: 

 

Nr i nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2] 

1.1  Hol dworcowy 77,00 

1.2  Toaleta damska 17,56 

1.3  Toaleta dla niepełnosprawnych 4,45 

1.4  Toaleta męska 17,69 

1.5  Kasy biletowe i przechowalnia bagaży 30,91 

1.6  Pomieszczenie techniczne 4,16 

1.7  Pomieszczenie gospodarcze 2,99 

1,9 Toaleta 3,33 

1.10 Pokój dyżurnego z informacją 32,66 

1.11Pokój kierowców 25,50 



1.12 Zaplecze techniczne węzeł cieplny 7,59 

1.13 Zaplecze socjalne 9,58 

1.14 Toaleta 3,33 

1.15 Pomieszczenie biurowe 41,11 

 
2) Zakres obowiązków.  
 

a) wykaz czynności w sprzątaniu stałym (na bieżąco): 
 

Czas wykonywania: codziennie 7 dni w tygodniu tj. od poniedziałku do niedzieli w godz. 
od 6:00 do 22:00, 
Prace będą polegały na utrzymaniu czystości budynku Dworca, w tym wszystkich 

pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych, sanitariatów (WC), a w szczególności: 

 czyszczenie, mycie i zamiatanie podłóg (gres, PCV, kafelki) przy użyciu detergentów 

(po umyciu podłogi należy każdorazowo ustawić tabliczkę ostrzegawczą „Uwaga 

śliska podłoga”),  

 opróżnianie i czyszczenie koszy na śmieci oraz wyposażanie ich w worki na śmieci  

z zachowaniem zasad dotyczących segregacji odpadów,  

 mycie i dezynfekcja sanitariatów, 

 ciągłe uzupełnianie środków higienicznych w sanitariatach,   

 zalewanie kratek ściekowych (odpływowych) środkami dezynfekcyjnymi w razie 

potrzeby, 

 utrzymanie w czystości wejść do dworca, opróżnianie koszy zewnętrznych ze 

staraniem zachowania zasady segregacji odpadów i popielniczek. W pojemnikach na 

śmieci stosować worki. 

 mycie ścian i widocznych na nich zabrudzeń w tym ścian szklanych, 

 bieżące neutralizowanie nieprzyjemnych zapachów w sanitariatach, w poczekalni, 

oraz tam gdzie zachodzi taka potrzeba, 

 mycie kaloryferów, mycie lad itp., 

 mycie drzwi wewnętrznych, drzwi wejściowych i ewakuacyjnych wraz z szybami, 

 czyszczenie i polerowanie armatury sanitarnej, płytek, luster wiszących, oraz innych 

elementów wyposażenia sanitariatów, 

 usuwanie pajęczyn, 

 czyszczenie/mycie miejsc siedzących, 

 podlewanie, przesadzanie, pielęgnacja roślin doniczkowych,  

 sprzątanie i utrzymywanie w czystości wszystkich pomieszczeń biurowych dworca  

(w tym także pomieszczeń socjalnych, gospodarczych), 

 sprzątanie pomieszczeń technicznych na zlecenie pracownika Zamawiającego  i pod 

jego nadzorem,  

 ścieraniu kurzu z mebli, spod mebli, krzeseł, sprzętu biurowego (bez zestawów 

komputerowych, monitorów i ich sprzętu peryferyjnego). 

 w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii: 



o czyszczenie i dezynfekcja powierzchni wspólnych tj.: poręczy, uchwytów 

klamek, włączników świateł, poręczy krzeseł, podłóg, blatów z zastosowaniem 

środków o właściwościach bakteriobójczych i wirusobójczych (zwiększenie 

częstotliwości czyszczenia i dezynfekcji w godzinach szczytów przewozowych 

tj. od 7.00-8.00  i od 14.00-16.00) 
o uzupełnianie rozmieszczonych na obiekcie dozowników na płyn odkażający o 

właściwościach bakteriobójczych i wirusobójczych. 

 

b) czynności wykonywane w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu: 

 odkurzanie/mycie krzeseł,  

 odkurzanie otworów wentylacyjnych, 

 czyszczenie wertikali, żaluzji, rolet i innych elementów pomieszczenia.  

c) czynności wykonywane w miarą potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące : 

 mycie wszystkich ścian szklanych i okien budynku dworca od wewnątrz i od zewnątrz 

wraz ramami okiennymi żaluzjami i parapetami, 

 mycie osłon oświetlenia, 

 czyszczenie kurtyn powietrznych znajdujących się nad drzwiami wejściowymi. 

 
2.3. Sprzątanie placu dworca o łącznej powierzchni 22 150 m2 

Czas wykonywania: codziennie 7 dni w tygodniu na przemian z czynnościami, o których 

mowa w pkt. 2) a) tj.:  

a) od poniedziałku do niedzieli w godz. od 6:00 do 22:00, 

b) w okresie zimowym  

o od poniedziałku do niedzieli – dodatkowo poza godz., o których mowa w 

ppkt. a) usuwanie zalegającego śniegu przed godziną otwarcia dworca tj. 

przed 6:00.  

 

1) sprzątanie terenu określonego w załączniku nr 1A do SIWZ o powierzchni ok. 2 750 m2 

tj.: 

 codzienne zamiatanie terenu, zbieranie liści, gałęzi, papierów, butelek i innych 

odpadów,  

 zamiatanie terenu przy użyciu zamiatarki mechanicznej w miarę potrzeb, nie rzadziej 

jednak niż raz w miesiącu, 

 utrzymywanie w czystości ławek przy stanowiskach odjazdowych, 

 usuwanie chwastów i trawy z przestrzeni między kostkami, krawężnikami itp., 

 opróżnianie zewnętrznych koszy ze śmieci ze staraniem zachowania zasady segregacji 

odpadów, 

 usuwanie zanieczyszczeń, plam z kostki brukowej, betonu.   

 

Dodatkowo w sezonie zimowym: 

o odśnieżanie i posypywania piaskiem i solą,   



o usuwanie gołoledzi oraz wiszących sopli lodu,  

o usuwanie zalegającego śniegu z zadaszenia peronowego po uzgodnieniu i 

na zlecenie Zamawiającego, 

o w razie konieczności wywóz zalegającego śniegu i lodu we wskazane przez 

Zamawiającego miejsce w obrębie dworca, 

o usunięcie pozostałego piasku pozostałego po posypywaniu ciągów 

komunikacyjnych. 

W przypadku ciągłych opadów śniegu należy usuwać go na bieżąco, aż do 

momentu zaniknięcia opadów. 

 

2) doraźne sprzątanie pozostałego terenu dworca autobusowego określonego  

w załączniku nr 1B do SIWZ o powierzchni 19 400 m2 (z wyłączeniem budynku dworca  

i ciągów pieszych) tj.: 

 zbieranie papierów, butelek i innych odpadów. 

 

3. Inne obowiązki Wykonawcy. 

3.1. Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie i na własny koszt środki czystości oraz 

sprzęt do wykonywania zamówienia (w tym urządzenia czyszczące, sprzęt do mycia 

wysokich okien). 

3.2. Wykonawca zapewni do realizacji przedmiotu zamówienia wyłącznie atestowane 

środki czystości i środki do dezynfekcji o właściwościach bakteriobójczych, 

wirusobójczych i grzybobójczych. 

3.3. Wykonawca dostarcza we własnym zakresie i na własny koszt oraz  zabezpiecza  

w sposób ciągły środki higieniczne do sanitariatów (papier toaletowy, ręczniki 

papierowe, mydło antybakteryjne itp.).  

3.4. W przypadku wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii 

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczy środki do 

dezynfekcji celem odkażania niezbędnej infrastruktury wchodzącej w zakres 

podstawowego utrzymania czystości oraz uzupełnianie rozmieszczonych na obiekcie 

dozowników na płyn odkażający. 
3.5. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczy piasek i sól na okres 

zimowy oraz odpowiedni sprzęt do odśnieżania. 

3.6. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zgłaszania Zamawiającemu 

wszelkich uszkodzeń oraz usterek, a także ich zabezpieczenie oraz wszelkich 

okoliczności dotyczących bezpieczeństwa budynków, budowli i urządzeń.  

3.7. Wykonawca zapewni wyposażenie pracowników ochrony w środki łączności np. 

krótkofalówka, telefon komórkowy oraz latarki, a także mundur służbowy  

i identyfikator.  

3.8. Pozostali pracownicy powinni być wyposażeni w jednolite estetyczne ubrania 

robocze oraz identyfikatory. 



3.9. Wykonawca musi przestrzegać przepisów BHP i PPOŻ w zakresie czynności zgodnych 

z opisem przedmiotu zamówienia i odpowiada za ich przestrzeganie.  

4. W celu zapewnienia świadczenia usług stanowiących przedmiot zamówienia w zakresie 

sprzątania Zamawiający udostępni nieodpłatnie pomieszczenie oświetlone i zamykane 

dla pracowników wykonujących usługę. 

5. W celu zapewnienia świadczenia usług stanowiących przedmiot zamówienia w zakresie 

ochrony Zamawiający zapewni stanowisko/pomieszczenie dla pracowników 

wykonujących usługę.  

6. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia w zakresie ochrony fizycznej osób 

i mienia w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń przy wsparciu grupy interwencyjnej 

(patrolu interwencyjnego). 

7. Dobowy wymiar czasu pracy jednego pracownika ochrony nie może przekroczyć 12 

godzin. 

8. Pracownicy ochrony muszą być sprawni ruchowo w sposób umożliwiający należyte 

wykonanie usługi, o której mowa w pkt.2 ppkt.2.1. w pełnym zakresie.  

9. Pracownicy ochrony muszą posiadać ukończony kurs z zakresu udzielania pierwszej 

pomocy przedlekarskiej. 

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wynikłą za szkody wyrządzone przez swoich 

pracowników podczas realizacji usługi. 

11. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej budynku oraz terenu dworca i jego 

otoczenia będącego przedmiotem zamówienia, a także zdobył wszelkie dodatkowe 

informacje, które mogą mu być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy 

i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu poniesie wykonawca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1A do SIWZ 

 



Załącznik nr 1B do SIWZ 

 



Załącznik nr 2 do SIWZ 

…………………………………….. 

          pieczęć Wykonawcy  

 

OFERTA  

 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi: 

Ochrona fizyczna osób i mienia oraz utrzymanie czystości dworca autobusowego i jego 
otoczenia zlokalizowanego przy ul. Jagiellończyka 7 w Mielcu”    

 
 

MY NIŻEJ PODPISANI 

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

działając w imieniu i na rzecz 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące 

wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 

 

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę brutto (tj. za 35 miesięcy) 
……………………………………………………………………………………………………..… zł (słownie złotych: 
………………………………………………………………………………………………………………………….) w tym:  

 

Lp. Opis Wartość netto 
Podatek 
VAT [%] 

Cena brutto 

1 Ochrona osób i mienia     

2 Sprzątanie budynku dworca autobusowego    

3 Sprzątanie terenów zewnętrznych na dworcu 
autobusowym 

   

Razem    

 
3. Kwota miesięcznego wynagrodzenia wynosi ………………………………………………….… zł netto 

+ obowiązująca stawka podatku VAT w tym: 



1) Za usługę ochrony osób i mienia miesięczne wynagrodzenie wyniesie 
………………………………zł netto (słownie zł: ……………………………………………..) + 
obowiązująca stawka podatku VAT. 

2) Za usługę sprzątania budynku dworca autobusowego miesięczne wynagrodzenie 
wyniesie ………………………………zł netto (słownie zł: ……………………………………………..) + 
obowiązująca stawka podatku VAT. 

3) Za usługę sprzątania terenów zewnętrznych na dworcu autobusowym miesięczne 
wynagrodzenie wyniesie ………………………………zł netto (słownie zł: 
……………………………………………..) + obowiązująca stawka podatku VAT. 

 
4. OŚWIADCZAMY, że do wyliczenia wartości brutto zastosowaliśmy właściwą stawkę 

podatku od towarów i usług (VAT), w wysokości obowiązującej w dniu składania ofert. 
5. OŚWIADCZAMY, że: 

1) Przy realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia 
zapewnimy przybycie patrolu interwencyjnego w czasie …………. minut. 

2) Co najmniej dwie osoby skierowane do realizacji zamówienia, wykonujące czynności 
w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia oraz sprzątania obiektów użyteczności 
publicznej posiadają doświadczenie przez okres co najmniej ……………… miesięcy. 

6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert. 
7. Akceptujemy warunki płatności jak we wzorze umowy. 
8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z otrzymanymi dokumentami przetargowymi  

i w pełni je akceptujemy. 
9. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie wskazanym                                    

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
10. Zamówienie zrealizujemy: sami / przy udziale podwykonawców* w następującym 

zakresie: 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(zakres prac, które będzie wykonywać podwykonawca) 

 

11. Oświadczamy, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,   
o których mowa w art. 22 ust. 1, powołujemy się, na zasadach określonych w art. 22a 
ustawy Pzp, na zasoby podwykonawców wskazanych poniżej: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca) 

12. Oświadczamy, że sposób reprezentacji Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia* dla potrzeb zamówienia jest następujący: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 (wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja) 

 

13. Oświadczamy, że informacje i dokumenty zawarte na stronach od …….. do ……. - 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji i nie mogą być one udostępniane. 



14. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej 
oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji 
Istotnych warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

15. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 
14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu.  

 
16. Wszelką korespondencję w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na 

poniższy adres: 
Nazwa/ imię i nazwisko *: 

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

 
……………………………….……………………………………………………………………………………………………….. 
 
tel. ………………………….. fax. ………………………………… e-mail ………………………………………………… 

17. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami składamy na …………… stronach. 
18. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

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

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

 
 
 
 
 

……………………………dnia __ __ ____ roku  

 

………………………..………….……………………… 

                 (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 

* - niepotrzebne skreślić 



    Załącznik nr 3 do SIWZ 

…………………………………….. 
    pieczęć Wykonawcy  

 

Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ochrona fizyczna osób 

i mienia oraz utrzymanie czystości dworca autobusowego i jego otoczenia zlokalizowanego 

przy ul. Jagiellończyka 7 w Mielcu”, prowadzonego przez Miejską Komunikację 

Samochodową Sp. z o.o. w Mielcu, oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 
 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy Pzp. 

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

pkt.1 i 8  ustawy Pzp. 
 

…………………...……. (miejscowość), dnia …………2020 r.  

         ……………………….……………………… 

                (podpis) 
 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania 

na podstawie art. …………. ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 

spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14, 16-20 ustawy lub art.24 ust.5 pkt.1) i 8). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 

ustawy podjąłem następujące środki naprawcze:  

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

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

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

……………..…….……. (miejscowość), dnia ………………….2020 r.  

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

           (podpis) 



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać 

pełną nazwę i adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą 

podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

……………….….……. (miejscowość), dnia …………2020 r.  

            ……………………………………………………… 

(podpis) 
 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POD WYKONAWCY, NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM NA KTÓREGO 

ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA : 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcami ………………………………. 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ją 
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

……………….….……. (miejscowość), dnia …………2020 r.  

            ……………………………………………………… 

(podpis) 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………………..……. (miejscowość), dnia ………………2020 r.  

                 ……………………………………………………… 

(podpis) 
    

 



 Załącznik nr 4 do SIWZ 

…………………………………….. 

    pieczęć Wykonawcy  

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ochrona fizyczna osób 

i mienia oraz utrzymanie czystości dworca autobusowego i jego otoczenia zlokalizowanego 

przy ul. Jagiellończyka 7 w Mielcu”, prowadzonego przez Miejską Komunikację 

Samochodową Sp. z o.o. w Mielcu, oświadczam, co następuje: 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego  

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w pkt.7.1.2. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
 

       ………………………………………… 

(podpis) 
 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

określonych przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt. 7.1.2. 

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  

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

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

..……………………………………………………, w następującym zakresie: ………………………………………………………..……… 

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

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

…………….……. (miejscowość), dnia ………….…2020 r.  

        ……..………………………………………… 
    (podpis) 



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

……………………….……. (miejscowość), dnia ………………2020 r.  

                 ……………………………………………………… 
(podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 5 do SIWZ 

…………………………………….. 

          pieczęć Wykonawcy  

 

WYKAZ USŁUG WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH W CIĄGU OSTATNICH 3 LAT 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Ochronę fizyczną osób i mienia oraz 

utrzymanie czystości dworca autobusowego i jego otoczenia zlokalizowanego przy  

ul. Jagiellończyka 7 w Mielcu”  przedkładam/y wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 

3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym 

okresie w zakresie niezbędnym do oceny spełniania opisanego przez Zamawiającego 

warunku posiadania zdolności technicznej: 

Poz. 

Nazwa Wykonawcy 
(podmiotu), 

wykazującego 
spełnianie warunku 

Nazwa i adres 
Zamawiającego/ 

Zlecającego 

Wartość usług 
wykonanych 

przez 
Wykonawcę 
(podmiot)  

[PLN brutto] 

Przedmiot 
wykonanej usługi 

Czas realizacji 

1. 
     

2. 
     

 
Załączam/y dowody potwierdzające należyte wykonanie wyszczególnionych w tabeli usług. 

 

 

………………….….……. (miejscowość), dnia ………………2020 r.  

 

        ………………………………………………….. 
Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika 

 

 

 

 



Załącznik nr 6 do SIWZ 

…………………………………….. 

          pieczęć Wykonawcy  

 

WYKAZ OSÓB 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Ochronę fizyczną osób i mienia oraz utrzymanie czystości dworca autobusowego i jego 

otoczenia zlokalizowanego przy ul. Jagiellończyka 7 w Mielcu” w celu potwierdzenia 

spełniania wymagań określonych w SIWZ oświadczam/-y, że w wykonywaniu zamówienia 

będą uczestniczyć następujące osoby: 

Lp. 
Zakres 

wykonywanych 
czynności 

Imię i 
nazwisko 

Kwalifikacje zawodowe  

Doświadczenie 
zawodowe (należy 

podać pełne 
miesiące pracy)  

Podstawa dysponowania 
(wymiar czasu pracy, 

pracownik wykonawcy 
/pracownik innego 

podmiotu) 

1 

Ochrona fizyczna 
osób i mienia  

 Wpis na listę kwalifikowanych 
pracowników ochrony 
fizycznej 

  

2 

     

3 

     

4 
     

5 
     

… 

     

 
Jednocześnie oświadczamy, że wszystkie osoby, które będą uczestniczyły w realizacji 

zamówienia w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia posiadają ukończony kurs z zakresu 

udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. 

 

…………………...……. (miejscowość), dnia …………………2020 r.  

 

        ………………………………………………….. 
Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika 



Załącznik nr 7 do SIWZ 

………………………………….. 

          pieczęć Wykonawcy  

 

 

WYKAZ SPRZĘTU NIEZBĘDNEGO DO WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Ochronę fizyczną osób i mienia oraz utrzymanie czystości dworca autobusowego i jego 

otoczenia zlokalizowanego przy ul. Jagiellończyka 7 w Mielcu” w celu potwierdzenia 

spełniania wymagań określonych w SIWZ dysponuje lub będę dysponował na czas realizacji 

zamówienia następującym rodzajem narzędzi i urządzeń: 

 

 

 

…………………….……. (miejscowość), dnia ………………2020 r.  

 

        ………………………………………………….. 
Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika 

 

 

 

 

 

 

 
Lp. 

 
 

 
Nazwa narzędzi / urządzeń 

 
Ilość sztuk 

Podstawa  
dysponowania 

 

1. 

 

 

  

2.  
  



    Załącznik nr 8 do SIWZ 

…………………………………….. 
   pieczęć Wykonawcy  
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI  

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Ochronę 

fizyczną osób i mienia oraz utrzymanie czystości dworca autobusowego i jego otoczenia 

zlokalizowanego przy ul. Jagiellończyka 7 w Mielcu” 

1) Informuję, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z Wykonawców, którzy 

złożyli oferty w niniejszym postępowaniu. 

 

…………….……………..…. (miejscowość), dnia ………………2020 r.  

 

        ………………………………………………….. 
odpis Wykonawcy/Pełnomocnika 
 

2)  Informuję, że wykonawca, którego reprezentuję należy do grupy kapitałowej, o której 

mowa w art.24 ust.1 pkt.23 ustawy Pzp. Jednocześnie załączam dokumenty/ informacje 

(należy wymienić poniżej i załączyć do oferty):  

 -  ……………………………………………………………… 

 -  …………………………………………………………….. 

potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w przedmiotowym postępowaniu. 

 

………………………………. (miejscowość), dnia ………………2020 r.  

 

        ………………………………………………….. 
Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika 

 

Uwaga! Należy wypełnić pkt. 1) lub pkt. 2) 



  Załącznik nr 9 do SIWZ 

…………………………………….. 
            pieczęć  
 

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO DO ODDANIA WYKONAWCY DO DYSPOZYCJI  

NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

Działając w imieniu ………………………………………………………………………………………… (nazwa 

podmiotu na zasobach, którego polega wykonawca) oświadczam, że zobowiązuję się na 

zasadzie art.22a ustawy Pzp udostępnić Wykonawcy ………………………………………………………. 

(nazwa Wykonawcy) przystępującemu do postępowania w sprawie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Ochrona fizyczna osób i mienia 

oraz utrzymanie czystości dworca autobusowego i jego otoczenia zlokalizowanego przy  

ul. Jagiellończyka 7 w Mielcu” następujące zasoby:  

- …………………………………………………………………. 

- ………………………………………………………………… 
 

Należy wskazać: 

1.   Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów  

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

2. Sposób wykorzystania przez Wykonawcę zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego  

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

3.  Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego 

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

Jako podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia deklaruję, że zrealizuję usługi, 

do realizacji których te zdolności są wymagane. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………………2020 r.  

        ………………………………………………….. 
Podpis osoby upoważnionej do składania 

oświadczeń woli w imieniu podmiotu 
trzeciego 

 
UWAGA!!!Zobowiązanie podmiotu trzeciego musi być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania 
podmiotu trzeciego w zakresie jego praw majątkowych zgodnie z wpisem do KRS, wpisem do CEIDG lub umową spółki albo 
przez osobę/y posiadającą/e pełnomocnictwo, które wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty. 

 



Załącznik nr 10 do SIWZ 

 
WZÓR UMOWY  

 

zawarta dnia ....................... r., pomiędzy Miejską Komunikacją Samochodową Sp. z o.o.  

w Mielcu, ul. Moniuszki 12, 39-300 Mielec, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod  

nr 0000042790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 817-13-58-818, REGON 690435083, kapitał zakładowy 

3 656 000 zł, nr BDO 000020716, w imieniu której działa Ewa Garncarz – Prezes Zarządu, 

zwaną dalej „Zamawiającym” a ....................................................... z siedzibą w 

.......................................... w imieniu, którego działa ……………………………………………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

 §1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest ochrona fizyczna osób i mienia oraz świadczenie  

usług polegających na kompleksowym utrzymaniu w czystości budynku dworca 

autobusowego o łącznej powierzchni 277,86m2 oraz jego otoczenia (pow. 22 150 m2) 

zlokalizowanego przy ulicy Jagiellończyka 7 w Mielcu. 

Szczegółowy przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie ze Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia stanowiącą załącznik nr 1 do umowy oraz ofertą Wykonawcy 

stanowiącą załącznik nr 2 do umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że usługi ochrony fizycznej osób i mienia wykonuje na podstawie 

udzielonej mu w dniu…………. przez ……………………….koncesji nr……………….………  

3. Wykonawca usługę ochrony będzie wykonywał całodobowo w systemie zmianowym  

z uwzględnieniem jednego pracownika na każdej zmianie.  

4. Zlecone obowiązki o których mowa w pkt.3  wykonywane będą na miejscu codziennie 

przez 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę, przy czym dobowy wymiar czasu pracy 

jednego pracownika nie może przekroczyć 12 godzin. 

5. W sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń Wykonawca będzie wykonywał przedmiot 

zamówienia w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia przy wsparciu grupy 

interwencyjnej (patrolu interwencyjnego). Czas przyjazdu grupy interwencyjnej do 

Zamawiającego nie może być dłuższy niż ……… minut od momentu zgłoszenia. 

6. Usługi w zakresie sprzątania budynku dworca i jego otoczenia Wykonawca będzie 

wykonywał codziennie 7 dni w tygodniu tj. od poniedziałku do niedzieli w godz. od 6:00 

do 22:00.  

7. W okresie zimowym czynności usuwania zalegającego śniegu z placu dworca będą 

wykonywane od poniedziałku do niedzieli – dodatkowo poza godzinami określonymi w 

pkt. 6 tj. przed godz. 6:00.  

 

 



§2 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednią ilość osób do wykonania 

przedmiotu zamówienia tak, aby usługi zostały wykonane należycie. Okolicznością 

wyłączającą zobowiązanie o którym mowa w zdaniu pierwszym nie jest sytuacja związana 

z epidemią Covid -19. 

2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje pracownikami posiadającymi niezbędną wiedzę, 

przeszkolenie i możliwości wykonywania przedmiotu umowy. Ponadto wszyscy pracownicy 

ochrony skierowani do wykonywania przedmiotu zamówienia są wpisani na listę 

kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, a także wszyscy posiadają ukończony 

kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Ponadto Wykonawca 

oświadcza, że pracownicy ochrony są sprawni ruchowo, co umożliwia należyte wykonanie 

usługi w pełnym zakresie. Na żądanie Wykonawcy Zamawiający zobowiązany jest 

przedstawić dokumenty potwierdzające wpis na listę, o którym mowa powyżej. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich 

osób wykonujących prace objęte zakresem zamówienia wskazanym w Opisie przedmiotu 

zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy  

w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców. 

4. W przypadku zmiany osób wykonujących przedmiot zamówienia wskazanych w załączniku 

nr 6 do SIWZ „Wykaz osób”, listę należy każdorazowo zaktualizować wraz  

z oświadczeniem, że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz informacją  

o posiadanym doświadczeniu, jeżeli zostało wykazane w ofercie i w załączniku nr 6 do 

SIWZ. 

5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym  

w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu zaświadczenie 

właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę 

składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 

umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy. 

6. Wykonawca zapewni wyposażenie pracowników ochrony w środki łączności (np. 

krótkofalówka, telefon komórkowy) oraz środki przymusu bezpośredniego, a także 

mundur służbowy i identyfikator.  

7. Pozostali pracownicy powinni być wyposażeni w jednolite estetyczne ubrania robocze 

oraz identyfikatory. 

8. Osoby wykonujące przedmiot zamówienia nie mogą być karane za przestępstwa 

przeciwko mieniu lub inne przestępstwa umyślne.    

 

§3 

1. Wykonawca zabezpiecza na własny koszt środki czystości oraz sprzęt do wykonywania 

zamówienia (w tym urządzenia czyszczące, sprzęt do mycia wysokich okien). 



2. Wykonawca zapewni do realizacji przedmiotu zamówienia wyłącznie atestowane środki 

czystości i środki do dezynfekcji o właściwościach bakteriobójczych, wirusobójczych i 

grzybobójczych. 

3. Wykonawca dostarcza we własnym zakresie i na własny koszt oraz  zabezpiecza w sposób 

ciągły środki higieniczne do sanitariatów (papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło 

antybakteryjne itp.).  

4. W przypadku wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, lub po ich 

ustaniu jeżeli obowiązek zapewnienia środków do dezynfekcji będzie wynikał z przepisów 

prawa Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczy środki do 

dezynfekcji celem odkażania niezbędnej infrastruktury wchodzącej w zakres 

podstawowego utrzymania czystości oraz na własny koszt zapewni płyn odkażający do  

rozmieszczonych na obiekcie dozowników, które będą przez Wykonawcę na bieżąco 

uzupełniane. 
5. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczy piasek i sól na okres 

zimowy oraz odpowiedni sprzęt do odśnieżania. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zgłaszania Zamawiającemu wszelkich 

uszkodzeń oraz usterek, a także ich zabezpieczenie oraz wszelkich okoliczności 

dotyczących bezpieczeństwa budynków, budowli i urządzeń.  

7. Wykonawca jest obowiązany przestrzegać przepisów BHP i PPOŻ w zakresie czynności 

zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia i odpowiada za ich przestrzeganie.  

8. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poprawić zakwestionowane przez 

Zamawiającego prace. 

§4 

1. Za wykonaną usługę ochrony fizycznej osób i mienia oraz utrzymanie czystości dworca 

autobusowego i jego otoczenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy miesięczne 

wynagrodzenie w wysokości ……………………………..………………. zł netto (słownie złotych: 

………………………………………………………………….) + obowiązująca stawka podatku VAT, w tym: 

 

1) Za usługę ochrony osób i mienia miesięczne wynagrodzenie wyniesie 
……………………………zł netto (słownie zł: ……………………………………………..) + obowiązująca 
stawka podatku VAT. 

2) Za usługę sprzątania budynku dworca autobusowego miesięczne wynagrodzenie 
wyniesie ………………………………zł netto (słownie zł: ……………………………………………..) + 
obowiązująca stawka podatku VAT. 

3) Za usługę sprzątania terenów zewnętrznych na dworcu autobusowym miesięczne 
wynagrodzenie wyniesie ………………………………zł netto (słownie zł: 
………………………………………) + obowiązująca stawka podatku VAT. 
 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy, a w szczególności koszty robocizny, sprzętu, zakupu środków 

utrzymania czystości, środków higienicznych, dojazdu, a także inne koszty wynikłe  

z tytułu realizacji niniejszej umowy. 



3. Zamawiający płacił będzie Wykonawcy należne wynagrodzenie przelewem na rachunek 

bankowy,  za okresy miesięczne – w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury VAT. 

4. W przypadku nieterminowej zapłaty należności Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki 

ustawowe. 

 

§5 

1. Wynagrodzenie o którym mowa w §4 pkt.1 może ulec zmianie w przypadku: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług.  
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę nie wcześniej jednak niż od 
01.01.2022 r.  

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 
pracowniczych planach kapitałowych.  

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę 

2. Na pisemny i umotywowany wniosek każda ze stron w terminie 30 dni od wejścia w 

życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o 

przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. 

3. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia 

przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt. 1), będzie odnosić się wyłącznie do części 

przedmiotu umowy zrealizowanego, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu 

wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz 

wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana 

stawki podatku od towarów i usług.  

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa 

w ust.1 pkt.2) lub 3), będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania 

przedmiotu umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów 

odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub 

wysokości minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie zasad 

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w 

zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.  

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust.1 pkt.2), wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze 

zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników wykonujących przedmiot 

umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za 



pracę lub wysokości minimalnej stawki godzinowej z uwzględnieniem wszystkich 

obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub 

wysokości minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu 

Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników 

wykonujących przedmiot umowy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 

odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z 

realizacją przedmiotu umowy.  

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust.1 pkt.3), wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w 

związku z wypłatą wynagrodzenia pracowników wykonujących przedmiot umowy. 

Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do 

części wynagrodzenia pracowników wykonujących przedmiot umowy, o których 

mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni 

prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.  

7. Wniosek o którym mowa w ust.2 powinien zawierać szczegółowe wyliczenie 

całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz 

wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów 

wykonania przedmiotu umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy.  

8. W przypadku zmian, o których mowa w ust.1 pkt.2) lub pkt.3), jeżeli z wnioskiem 

występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z 

których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania 

przedmiotu umowy w szczególności:  

a. pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 

wykonujących przedmiot umowy, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w 

jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy 

oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku 

zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt.2), lub 

b. pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 

wykonujących przedmiot umowy, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem 

zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane  

z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu 

zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust.1 pkt.3.  

2. Dla celów zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust.1 w przypadku 

wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust.1 2) 3), przyjmuje się nie więcej jak 7,5 

etatu. 

 



§5 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez 

swoich pracowników w mieniu Zamawiającego lub wobec osób trzecich wynikające z 

niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków podczas realizacji usługi. 

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających  

z niniejszej umowy stwierdzonych przez Zamawiającego, Zamawiający obniży 

wynagrodzenie Wykonawcy o 5% ogólnej wartości usługi miesięcznej brutto, za każdy 

stwierdzony przypadek, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu dodatkowo karę umowną 

w wysokości 5% wartości wynagrodzenia miesięcznego brutto określonego w §4 ust.1.  

3. W przypadku nałożenia na Zamawiającego kary przez organ uprawniony do kontroli 

czystości pomieszczeń (np. sanepid) Zamawiający obniży wynagrodzenie za dany miesiąc 

o wysokość zapłaconej kary, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu dodatkowo karę 

umowną w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia miesięcznego brutto określonego w 

§4 ust.1. 

4. W przypadku nieprzedłożenia dokumentu o którym mowa w §2 pkt.2, 4 lub 5  lub nowej 

polisy OC, o której mowa w §7 ust 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  karę umowną 

w wysokości 3% wynagrodzenia miesięcznego brutto określonego w §4 ust.1 za każdy 

dzień opóźnienia w wykonaniu obowiązku. 

5. Każdorazowe stwierdzenie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania  

o którym mowa w pkt.2, potwierdzone będzie protokołem sporządzonym i podpisanym 

przez Zamawiającego, przekazanym Wykonawcy w terminie do 4 dni od stwierdzenia 

niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.  

6. Nałożenie 3 kar, o których mowa w pkt.2, 3 i 4 w ciągu 12 m-cy może stanowić podstawę 

wypowiedzenia umowy przez zamawiającego za jednomiesięcznym okresem 

wypowiedzenia. 

7. Przez wynagrodzenie miesięczne (brutto), o którym mowa powyżej, strony rozumieją 

wynagrodzenie Wykonawcy określone w §4 ust.1. 

8. Kary umowne określone w niniejszej umowie podlegają sumowaniu. W przypadku 

powstania szkody przewyższającej wysokość kar umownych, Zamawiający ma prawo 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

 

§6 

Zamawiający zobowiązuje się: 

1. Udostępnić nieodpłatnie pomieszczenie oświetlone i zamykane dla pracowników 

wykonujących usługi o których  mowa w §1 ust.6 do przechowywania podstawowego 

sprzętu, środków higienicznych i środków czystości. 

2. Zapewnić Wykonawcy możliwość korzystania z wody i energii elektrycznej.  

3. Zapewnić stanowisko/pomieszczenie wraz z monitoringiem wizyjnym dla pracowników 

wykonujących usługę ochrony fizycznej osób i mienia.  



4. Współpracować z Wykonawcą w zakresie zapewnienia pracownikom wykonującym usługi 

będących przedmiotem umowy bezpiecznych warunków pracy. 

 

§7 

1. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć i utrzymywać w mocy, w okresie obowiązywania 

niniejszej Umowy – umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w 

SIWZ. 

2. Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej powinna obejmować wszelkie szkody 

(w tym szczególnie szkody osobowe) jakie mogą powstać w okresie ubezpieczenia. 

3. W czasie obowiązywania Umowy Wykonawca jest zobowiązany, najpóźniej w ostatnim 

dniu obowiązywania umowy ubezpieczenia, przedstawić nową polisę lub dokument 

potwierdzający zawarcie  kolejnej umowy ubezpieczenia oraz najpóźniej w dniu upływu 

terminu płatności, przedstawić  Zamawiającemu dowód opłacenia składki (lub rat) 

ubezpieczeniowej. 

§8 

1. Strony wzajemnie oświadczają, że dane osobowe udostępnione drugiej Stronie zgodnie  

z Umową lub w związku z jej realizacją, przetwarzane są przez każdą ze Stron na potrzeby 

wykonywania Umowy, przez okres jej trwania, z uwzględnieniem ustawowych terminów 

przechowywania dokumentacji – w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu 

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 4.5.2016, s.1, z późn. zm.), 

zwanym dalej „RODO”.  

2. Strony zobowiązują się do wykonywania wobec osób, których dane udostępniły drugiej 

Stronie, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 lub art. 14 RODO. 

Wykonawca oświadcza, iż został zapoznany z zasadami dotyczącymi przetwarzania 

danych osobowych przez Zamawiającego. 

3. Każda ze Stron zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie  

z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Umowy. 

4. Jeżeli w związku z przekazaniem danych osobowych drugiej stronie umowy konieczne 

będzie podpisanie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych strony 

zobowiązują się do jej podpisania 

§ 9 

Zamawiający oświadcza, że zgodnie z  art.4a  ustawy z dnia 8 marca 2013 r.  

o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tekst jednolity 

Dz.U.2019 poz. 118 z późn.zm), posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu 



załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 

107 i 108 Traktatu (Dz.U. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1 z późn. zm). Oświadczenie składane 

jest zgodnie z wymogiem wynikającym z art. 4c ww. ustawy.  

§ 10 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od 01.11.2020 r. do 30.09.2023 r. 

2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej  pod rygorem nieważności. 

3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez strony 

polubownie, a w przypadku niemożności porozumienia, przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy  Kodeksu 

cywilnego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron.  

 

                   WYKONAWCA                                                  ZAMAWIAJĄCY    
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