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I. Informacje wstępne.
1. Zamawiający
Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o., ul. Zakładowa 50, 39-400 Tarnobrzeg,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego Nr KRS 00000673893.
Telefon : 15 855 58 97 faks: Tarnobrzeg 15 855 51 93
Adres e-mail: siarkopol@siarkopol.pl

Strona internetowa: www.siarkopol.pl

Konto bankowe: BPS S.A. o/Tarnobrzeg
Nr rachunku: 07 1930 1741 2720 0716 4712 0001
Godziny urzędowania od 700 -1500
NIP: 867-000-29-91

Regon: 000041766

2. Numer postępowania.
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 11/TN/18.
Wykonawcy we wszelkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten
znak.
3. Tryb postępowania
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie pisemnego przetargu
nieograniczonego, zgodnie z Instrukcją w sprawie udzielania zamówienia na roboty, usługi
i dostawy zlecane na zewnątrz Spółki.
4. Informacje uzupełniające
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi
Wykonawca.
Postępowanie o udzielenie zamówienia może zostać unieważnione w całości lub
w części, na każdym etapie, bez podania przyczyn.
O fakcie unieważnienia postępowania zamawiający poinformuje wszystkich wykonawców
biorących w nim udział.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści Warunków
zamówienia /WZ/. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu
do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie
niezwłocznie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekazana
wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali Warunki zamówienia, i będzie dla wszystkich
wiążąca.
5. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują listownie, faksem lub pocztą elektroniczną na adres: w.kosior@siarkopol.pl
Jeżeli dokumenty lub informacje przekazywane są faksem, każda ze stron na żądanie
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
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6. Udzielanie wyjaśnień
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie Warunków zamówienia.
Pytania i prośby o wyjaśnienia mogą być przesyłane za pomocą faksu, listownie lub pocztą
elektroniczną na adres: w.kosior@siarkopol.pl
Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami są:
- Kazimierz Nowak, Kierownik Zakładu Usługowo Remontowego (TU) Siarkopol
Tarnobrzeg sp. z o.o. na terenie Strefy Przemysłowej „Jeziórko”, tel. l5 856 7133 lub
511 943 941 – w zakresie ochrony mienia;
- Marek Zygiel, Kierownik Magazynu w Zespole ds. Handlu i Marketingu (EM) Siarkopol
Tarnobrzeg sp. z o.o. na terenie Strefy Przemysłowej „Jeziórko”, tel. l5 856 7155 lub
511 943 804 – w zakresie konwojowania wartości pieniężnych.
- Wiesława Kosior pokój Nr 5 budynku administracyjnego Siarkopol Tarnobrzeg
sp. z o.o., ul Zakładowa 50, 39-400 Tarnobrzeg, tel. 15 855 42 26 w godz. 900–1400 –
w zakresie warunków zamówienia.
II. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług ochrony
mienia w Strefie Przemysłowej „Jeziórko”, oraz usługi doraźnego konwojowania
wartości pieniężnych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na zadania:
Zadanie 1 – Ochrona mienia Spółki Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o.
Zadanie 2 - Usługi doraźnego konwojowania wartości pieniężnych.
Ad. Zadanie 1. Zakres usług:
a) ochrona fizyczna mienia Zakładu Usługowo Remontowego, tj.:
- budynku socjalno-biurowego z przyległą przepompownią sanitarną, garażem,
instalacją gazową i parkingiem (do czasu ich sprzedaży), budynku warsztatu
z przyległym i ogrodzonym placem depozytowym, budynku magazynowogarażowego z przyległym i ogrodzonym placem, oczyszczalni wód deszczowych
OWD I z rowami dopływowymi, instalacji oświetlenia ulicznego i baneruzlokalizowane przy ul. Jeziorskiej,
- budynku byłej straży pożarnej z przyległym kanałem remontowym, budynku garażu,
placu składowego płyt drogowych, składowiska odpadów - zlokalizowane przy ul.
Przemysłowej,
- bazy północ i przyłącza elektroenergetycznego – zlokalizowana przy drodze
Tarnobrzeg-Stalowa Wola (do czasu ich sprzedaży),
- ogrodzenia byłego GPZ ze stacją GSZ/CR (do czasu zbycia stacji) – zlokalizowane
w strefie Z IX,
- linii elektroenergetycznej (do czasu jej przekazania do PGE),
- ośrodka socjalnego wraz przyległym zbiornikiem wodnym nr 13 (zakaz przebywania
i łowienia ryb bez upoważnienia),
- zbiorników wodnych nr 14,15,16,
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- gruntów rolnych stanowiących użytki rolne (użytki zielone, szkółkę drzew, plantacje
rzepaku i pszenicy wraz z instalacjami zabezpieczającymi), oraz gruntów
zadrzewionych,
- dróg i placów z przynależną instalacją i oznakowaniem.
Ochrona w dniach roboczych od godz. 15.00 do godz. 7.00 dnia następnego oraz
w dniach wolnych od pracy od godz.7.00 do godz. 7.00 dnia następnego.
b) ochrona fizyczna mienia składu handlowego, tj.:
- budynku magazynu, placu składowego węgla - zlokalizowane przy ul. Jeziorskiej,
- części garażowej budynku byłej straży pożarnej - zlokalizowany przy ul.
Przemysłowej.
Ochrona w dniach roboczych od godz.15.00 do godz.7.00 dnia następnego oraz
w dniach wolnych od pracy od godz.7.00 do godz. 7.00 dnia następnego,
c) stały całodobowy dozór sygnałów gromadzonych, przesyłanych i przetwarzanych
w urządzeniach alarmowych obiektów i podejmowanie interwencji przez grupę
interwencyjną,
d) zabezpieczenie ciągłości pracy instalacji monitoringu i sygnalizacyjnoalarmowej.
Zamawiający dostarczy wybranemu Wykonawcy mapę z zaznaczonymi terenami
i obiektami podlegającymi ochronie.
Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1.
Warunki sprawowania ochrony reguluje Ustawa z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób
i mienia (t.j. Dz. U. 2018.2142 z późn. zm.).
1. Zamawiający zapewni pomieszczenie (posterunek) stanowiące jednocześnie punkt
monitoringu oraz dostęp do pomieszczeń sanitarnych w Strefie Przemysłowej
„Jeziórko” przy ul. Jeziorskiej 10 dla pracowników Wykonawcy, oraz przekaże
załącznik mapowy z zaznaczonymi obiektami podlegającymi ochronie.
2. Wykonawca wyznaczy osobę koordynującą odpowiedzialną za pracę pracowników
ochrony oraz współpracę z wyznaczonymi pracownikami Zamawiającego i organami
zewnętrznymi (policja, prokuratura, straż pożarna).
3. Wykonawca ma obowiązek zapewnić:
a) niezbędną ilość pracowników wyposażonych w odpowiednie środki i sprzęt, aby
zachować najwyższą staranność i skuteczność realizacji przedmiotu zamówienia,
b) niezwłoczny dojazd i podjęcie działań przez minimum dwuosobową grupę
interwencyjną stacjonującą na terenie gminy Tarnobrzeg lub Grębów, w przypadku
bezpośredniego zagrożenia porządku lub ochranianego mienia,
c) stałe, całodobowe monitorowanie sygnałów alarmowych,
d) ciągłość pracy instalacji monitoringu i sygnalizacyjno-alarmowych, oraz
utrzymanie w sprawności urządzeń (przeglądy, konserwacje, naprawy,
demontaż/montaż) ochrony technicznej zainstalowanych w ochranianych obiektach:
- Zakładu Usługowo Remontowego i składu handlowego – 6 obiektów (budynek
socjalno-biurowy, plac składu węgla, budynek magazynowo - garażowy, budynek
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magazynu, budynek warsztatu, budynek byłej straży pożarnej), wyposażonych
w centralki alarmowe szt.8, czujniki ruchu szt. 18, czujniki dymu szt. 2, oraz
system kamer szt. 6, urządzenia sygnalizujące, rejestrujące, przesyłające: wizja do
punktu monitoringu, sygnały alarmowe na wytypowane numery telefonów,
- baza północ – obiekt wyposażony w czujniki ruchu szt. 13, czujniki kontaktron
szt.3, centralki CA10-1, INTEGRA-1 oraz 1 kamerę, urządzenia sygnalizujące,
rejestrujące i przesyłające: wizja do punktu monitoringu, sygnały alarmowe na
wytypowane numery telefonów,
- ośrodek socjalny - obiekt wyposażony w czujniki ruchu szt.6, czujniki kontaktron
sz.2 oraz 2 kamery, urządzenia sygnalizujące, rejestrujące i przesyłające: wizja do
punktu monitoringu, sygnały alarmowe na wytypowane numery telefonów,
Wykonawca w ramach umowy zapewni bezpłatną wymianę, demontaż/montaż
i remont przedmiotowych urządzeń i instalacji w możliwie krótkim czasie.
W przypadku konieczności zakupu urządzeń i części zamiennych koszty ponosi
Zamawiający.
4. Obowiązkiem Wykonawcy jest ochrona mienia Zamawiającego, z zachowaniem
najwyższej staranności i skuteczności, w sposób zabezpieczający przed kradzieżą,
kradzieżą z włamaniem, dewastacją, pożarem i innymi zdarzeniami mogącymi
spowodować szkodę w ochranianym mieniu.
5. W przypadku powstania szkody w mieniu Zamawiającego uznaje się, że Wykonawca
wykonał obowiązki bez najwyższej staranności.
6. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu powstałą na skutek
nieprzestrzegania postanowień ujętych w niniejszych WZ i zawartej umowie.
7. W stosunku do osób trzecich Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania
lub zaniechania swoich pracowników. W przypadku zagarnięcia, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia znajdującego się na terenie objętym ochroną, Wykonawca
ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w przepisach Kodeksu
Cywilnego.
8. W przypadku stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania przez
Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszych WZ i umowy, Zamawiający
zastosuje karę umowną w wysokości 10% wartości cen jednostkowych brutto za
jeden miesiąc ochrony, lub potrącenie z zabezpieczenia należytego wykonania
umowy określone w punkcie IV.2.c WZ.
9. Wykonawca zapewni pracownikom ochrony uzyskanie od służb Zamawiającego
informacji o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy na
ochranianym terenie i obiektach.
10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wypadki przy pracy swoich pracowników.
W razie zaistnienia wypadku dochodzenie powypadkowe przeprowadza
Wykonawca. Za czynności nadzorcze, organizację i kierowanie pracownikami
ochrony odpowiada Wykonawca.
11. Wymagania względem pracowników ochrony:
a) pełnienie służby w umundurowaniu,
b) zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także
powstawaniu szkód oraz niedopuszczanie do wstępu osobom nieuprawnionym, pod
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wpływem alkoholu, środków odurzających na teren chroniony, legitymowanie osób
w celu ustalenia ich tożsamości, egzekwowanie opuszczenia ochranianego obiektu
w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na chronionym terenie
albo zakłócaniu porządku. Ujęcie osób stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia,
lub nietykalności osobistej, a także chronionego mienia, w celu oddania tych osób
Policji,
c) prowadzenie książki służby, wpisywanie informacji o objęciu służby oraz wszelkich
zaistniałych zdarzeniach, a także odnotowanie godzin w jakich kontrolowano
obiekty,
d) wykonywanie obchodu i patrolu ochranianego mienia: sprawdzanie zamknięcia
bram, okien, drzwi, stanu plomb, zwracanie uwagi na funkcjonowanie dostępnych
urządzeń technicznych, elektrycznych, sygnalizacyjnych, wodno-kanalizacyjnych,
ogrzewania i jednostek sprzętowych, ujawnianie i zapobieganie przypadkom
dewastacji mienia,
e) ścisłe współpracowanie z wyznaczonymi pracownikami Zamawiającego w zakresie
ochrony, bezpieczeństwa obiektów oraz informowanie o wszelkich zauważonych
zagrożeniach, usterkach i nieprawidłowościach zwiększających ryzyko powstania
szkody w mieniu podlegającym ochronie. W przypadku zaistnienia okoliczności
zmierzających do zagrożenia mienia Zamawiającego powiadomienie, współdziałanie
i współpraca z policją lub strażą pożarną, a także podejmowanie wszelkie czynności
w celu przeciwdziałania wystąpieniu wypadków losowych lub innych zdarzeń
mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo ludzi, stan techniczny obiektów i ich
wyposażenia,
f) obsługa punktu monitoringu, prowadzenie podglądu obrazu z kamer,
g) skuteczne działanie w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia-szczególnie na sygnały
alarmowe,
h) znajomość zasad posługiwania się podręcznym sprzętem ppoż. w który wyposażone
są ochraniane obiekty,
i) utrzymanie ładu i porządku pomieszczeniach udostępnionych przez Zamawiającego,
j) podejmowanie innych czynności wyżej nie wymienionych, niezbędnych do
prawidłowego realizowania ochrony.
Ad. Zadanie 2. -Usługi doraźnego konwojowania wartości pieniężnych.
1. Doraźne konwojowanie wartości pieniężnych ze składu handlowego położonego przy
ul. Jeziorskiej do banku w Tarnobrzegu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa, w tym w szczególności prawa w zakresie ochrony osób i mienia,
a także Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości
pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne
jednostki organizacyjne (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 793).
2. Usługi konwojowania realizowane będą w dniu następnym po zawiadomieniu
Wykonawcy przez uprawnione osoby o zapotrzebowaniu na konwojowanie.
3. Do obowiązków konwojenta należy:
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a) odbiór przesyłki ze składu handlowego przy ul. Jeziorskiej i przekazanie jej do
wskazanego banku w Tarnobrzegu,
b) przekazanie do składu handlowego przy ul. Jeziorskiej dokumentów
potwierdzających dostarczenie otrzymanej przesyłki do banku.
Zamawiający zaleca dokonanie wizji terenowej celem prawidłowego ustalenia ceny
oferty.
III. Terminy
Wadium powinno być wniesione w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.12.2018 r. do
godziny 10°° na konto Zamawiającego podane w punkcie I.
Oferty należy składać do dnia 19.12.2018 r. do godziny 1000 w siedzibie Zamawiającego
/pok. nr 199 - sekretariat/.
Okres związania ofertą wynosi 60 dni.
Wymagany termin realizacji zamówienia : od zawarcia umowy do 31.12.2019 r.
IV. Wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
IV. 1. Wadium .
1. Oferta winna być zabezpieczona wadium:
- na wykonanie zadania 1 wadium w wysokości 2 000 zł.
- na wykonanie zadania 2 wadium w wysokości 500 zł.
2. Wadium należy wnieść w pieniądzu - przelewem na konto Zamawiającego (podane
w pkt. I) z adnotacją: „Wadium przetargowe – „Ochrona mienia – znak 11/TN/18,
zadanie nr ……”. Potwierdzoną kopię polecenia przelewu należy dołączyć do
dokumentów przetargowych.
3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie wadium w innej formie.
4. Na wniosek Wykonawcy, którego oferta została wybrana, wadium wniesione w formie
pieniężnej zostanie zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie spowoduje wykluczenie Wykonawcy.
Zwrot wadium .
-

Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po
zatwierdzeniu przez Dyrektora ds. Technicznych Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o.
protokołu z postępowania, tj. po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,

- Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, po zawarciu umowy.
- Wadium zostanie
postępowanie.

zwrócone

niezwłocznie

jeżeli

Zamawiający

Wadium zostanie niezwłocznie zwrócone na wniosek Wykonawcy:
- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
- który został wykluczony z postępowania,
- którego oferta została odrzucona.

unieważnił
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Utrata wadium .
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiającego,
w przypadku gdy:
a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
IV.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
a) Dla zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia dla Zadania nr 1 ustala się
kwotę w wysokości 5 % wartości rocznej umowy z podatkiem VAT, dotyczącej
ochrony fizycznej i zabezpieczenia pracy instalacji (pkt II.WZ - Zad.1), ale nie mniej
niż 10 000 zł, wniesioną w formie pieniężnej przed zawarciem umowy.
b) Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
c) Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z zabezpieczenia należytego wykonania
umowy kwoty równowartości powstałej szkody w przypadku uznania przez
Zamawiającego nienależytego wykonania umowy, polegającego na powstaniu
szkody w mieniu Zamawiającego i prowadzonych w związku z tym postępowań
przez organy zewnętrzne (policja, prokuratura), także niezakończonych do dnia
obowiązywania umowy.

V. Wymagania ogólne dotyczące sposobu przygotowania oferty
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każde zadanie.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na zadania:
Zadanie 1. Ochrona mienia Spółki Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o.
Zadanie 2. Usługi doraźnego konwojowania wartości pieniężnych.
3. Wymaga się, by oferta była przygotowana na piśmie, o czytelnej treści.
4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności i złożyć
w l egzemplarzu.
5. Cena brutto oferty powinna być podana w PLN liczbowo i słownie oraz zawierać
wszystkie koszty związane z realizacją zadania. Wykonawcy ponoszą wszystkie koszty
związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania
przetargowego.
Wymaga się, by oferta była dostarczona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie
jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.
6. Oferta powinna być złożona w kopercie, która:
-będzie zaadresowana na adres Zamawiającego: Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o.,
ul. Zakładowa 50, 39-400 Tarnobrzeg,
-będzie posiadać opis: „Ochrona majątku Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o. - Znak
11/TN/18”.
Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta może posiadać nazwę i adres
Wykonawcy.
W przypadku braku tych informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za
zdarzenia wynikające z tego braku, np. omyłkowe otwarcie oferty przed
wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą
kurierską – za jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
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7. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca wniósł zmiany muszą być parafowane przez
jedną z osób podpisujących ofertę.
8. Wymaga się, by oferta oraz inne oświadczenia, o których mowa w Warunkach
zamówienia była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania
zobowiązań.
9. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do
przygotowania oferty.
10. W przypadku składania oferty przez konsorcjum, do oferty musi być załączona
umowa konsorcyjna.
11. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, wymagane
w niniejszym postępowaniu dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot.
12. Przedsiębiorcy występujący jako spółka cywilna zobowiązani są do załączenia umowy
spółki cywilnej.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do każdego z wykonawców
o dodatkowe informacje dotyczące treści złożonych ofert.
Zawartość oferty:
1. dowód wniesienia wadium,
2. wypełniony i podpisany formularz oferty,
3. wymagane oświadczenia,
4. wymagane dokumenty.
Zmiany i wycofanie oferty
Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod
warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert.
Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane
w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana
zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA.
VI. Wskazanie miejsca i terminu składania ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.12.2018 r. o godzinie 1030 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 66.
Otwarcie ofert jest jawne.
Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwy Wykonawców, adresy
oraz ceny ofertowe.
VII. Informacja o warunkach jakie muszą spełniać Wykonawcy .
W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy:
1. spełniają wszystkie wymagania zawarte w Warunkach zamówienia.
2. posiadają koncesję na prowadzenie agencji ochrony osób i mienia.
3. posiadają doświadczenie w wykonywaniu analogicznych zadań.
Formularz oferty oraz inne oświadczenia, o których mowa w Warunkach
zamówienia powinny być podpisane przez osobę uprawnioną/osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy.
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VIII. Informacje o dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania wymaganych warunków.
1. Wartość usług stanowiącą cenę zamówienia (wartość usługi ustala się na tym samym
poziomie przez cały okres objęty umową).
Cena oferty powinna być podana w PLN liczbowo i słownie, jako cena brutto
(łącznie z podatkiem VAT).
2. Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie (wskazanie
podmiotu upoważnionego do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy).
3. Opis proponowanej ochrony ze szczególnym uwzględnieniem ochrony technicznej,
wraz z propozycją współpracy i działań profilaktycznych ze służbami policji, straży
pożarnej i służbami Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o. (zał. nr 1 do oferty) –
w przypadku składania oferty na zadanie nr 1.
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
W przypadku gdy wartość zamówienia przekracza dwukrotną wartość kapitału
zakładowego spółki, Wykonawca zobowiązany jest załączyć umowę spółki lub
uchwałę wspólników o zaciąganiu zobowiązań (zgodnie z art. 230 ustawy
z 15.09.2000 r. -Kodeks spółek handlowych–t.j. Dz.U. z 2017r. poz.1577 z późn. zm.).
W razie nie wykazania przez Wykonawcę prawa do zaciągania zobowiązań do
wysokości oferty, podlega On wykluczeniu z postępowania.
5. Koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób
i mienia;
6. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub
społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.
7. Oświadczenie wykonawcy o dysponowaniu minimum dwuosobową grupą
interwencyjną, stacjonującą na terenie gminy Tarnobrzeg lub Grębów,
wykorzystywaną w przypadku zaistnienia bezpośredniego zagrożenia ochranianego
mienia lub porządku (zał. nr 2 do oferty) - w przypadku składania oferty na
zadanie nr 1.
8. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
wraz z informacjami na temat formy zatrudnienia, ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nich czynności (w tym min. 2 osoby z licencją
pierwszego stopnia, wszystkie osoby muszą mieć ukończony kurs ochrony mienia
min. pierwszego stopnia (zał. nr 3 do oferty)
9. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom
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stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że
usługi te zostały wykonane należycie
(min. 2 usługi dotyczące ochrony- w przypadku składania oferty na zadanie nr 1;
min. 2 usługi dotyczące konwojowania - w przypadku składania oferty na zadanie
nr 2) (zał. nr 4 do oferty).
10. Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
W przypadku wystąpienia szkody Zamawiający będzie dochodził wyrównania
szkody od Wykonawcy (Wykonawca dochodzi odszkodowania od ubezpieczyciela
we własnym zakresie).
Dokumenty o których mowa w warunkach zamówienia, mogą być składane w formie
oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej
kserokopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwość co do jej prawdziwości.
IX. Informacja o sposobie oceny ofert.
Przy wyborze oferty, osobno dla każdego zadania, Zamawiający będzie się kierował
następującym kryterium:
- cena wykonania zadania
- kwalifikacje i doświadczenie Wykonawcy

Kryterium cena / C /

- waga 80 %
- waga 20 %

80 %

Ilość punktów jaka zostanie przyznana ofercie będzie liczona wg wzoru :
Najniższa cena spośród badanych ofert
C = ----------------------------------------------------- x 80
Cena oferty badanej
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość 80 punktów.
Kryterium kwalifikacje i doświadczenie Wykonawcy /K/

20%

Łączna ilość punktów przyznana przez komisję
K = -------------------------------------------------------------------------------- x 20
Maksymalna ilość punktów do uzyskania w tym kryterium
Kryterium „kwalifikacje i doświadczenie Wykonawcy” Zamawiający będzie oceniał na
podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń, ze szczególnym
uwzględnieniem dokumentów wymienionych w punktach VIII.3, VIII.8, VIII.9
warunków zamówienia.
Maksymalna ilość punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi 20 punktów.
Łączna ilość punktów dla każdej oferty, liczona osobno dla każdego zadania, = C + K
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X. Informacja o wyborze oferty.
Zamawiający powiadomi wszystkie firmy które złożyły ofertę o wyborze
wykonawcy, po zatwierdzeniu przez Dyrektora ds. Technicznych Siarkopol Tarnobrzeg
sp. z o.o. protokołu z wyboru wykonawcy zadania.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom
określonym w niniejszych Warunkach zamówienia oraz zostanie uznana za
najkorzystniejszą, po uzyskaniu zgody Organów Spółki na zawarcie umowy.
XI. Zawarcie umowy
Po uzyskaniu zgody Organów Spółki na zawarcie umowy, w zawiadomieniu
wysłanym do Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający określi termin
i miejsce podpisania umowy.
Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. W przypadku, jeżeli okaże się, że
Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane lub będzie
uchylał się od zawarcia umowy, albo nie dostarczy wymaganych dokumentów, lub nie
wpłaci wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający
wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.

XII. Zastrzeżenia zamawiającego o możliwości odstąpienia od realizacji zamówienia.
Zamawiający informuje, że postępowanie może zostać unieważnione na każdym
etapie postępowania, bez podania przyczyn.
XIII. Postanowienia końcowe.
1. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania
Wykonawcy. Uprawnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty,
o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych przez Wykonawcę.
2. Wszystkie inne dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę
uprawnioną/osoby uprawnione podpisującą ofertę.
3. W sprawach nie uregulowanych w warunkach zamówienia zastosowanie mają
przepisy Kodeksu Cywilnego wraz z przepisami wykonawczymi.
4. Zamawiający z uwagi na działalność Spółki zastrzega sobie w trakcie trwania
umowy prawo wprowadzenia zmian
zakresu rzeczowego i finansowego
przedmiotu umowy.

XIV. Informacje.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
l) Administratorem udostępnionych danych osobowych jest Siarkopol Tarnobrzeg spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Zakładowa 50, 39-400 Tarnobrzeg,
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2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Siarkopol Tarnobrzeg spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, ul. Zakładowa 50, 39-400 Tarnobrzeg możliwy jest pod adresem
email: iod@siarkopol.pl,
3) Udostępnione dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
- w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
- w przypadku dochodzenia ewentualnych roszczeń (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
- w celu realizacji obowiązków wynikających z prawa podatkowego i przepisów
o rachunkowości (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
4) Odbiorcami podanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty
współpracujące w procesie przetwarzania danych osobowych (np. dostawcy usług IT)
5) Udostępnione dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat licząc od
następnego roku po zakończeniu niniejszego postępowania, a po tym okresie przez
okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Ponadto podane dane osobowe będą
przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego oraz przepisów
o rachunkowości.
6) Udostępniającemu dane osobowe przysługuje prawo do:

-

żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

prawo do przenoszenia danych.
7) W razie naruszenia przepisów Rozporządzenia w kwestii ochrony danych osobowych
przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do złożenia oferty.

