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ZAMAWIAJĄCY: Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

ul. Powstańców Sląskich 24, 26; 53-333 Wrocław

\uvAV .dolnoslaskie. kas. uov.n l

Nr sprawy: 020]-ILZ.260.51.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

Ochrona osób i mienia 5 obiektów Izby Administracji Skarbowej

we Wrocławiu

Zatwierdzam

linia
izby

U e:

Wrocław, dnia -l/{iĆ2 października 20 1 7 r.

postępowanie prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (tekstjedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), nvałlej dalej ,, Ustawą
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ROZDZIAŁI

NAZWA l ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiającym jest Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu, ul. Powstańców Sląskich 24,

26; 53-333 Wrocław; tel. 71 36 52 403; fax 71 36 52 782; www.dolnoslaskie.kB$:glł}(o!.

ROZDZIAŁll

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA l INNE INFORMACJE

1 . Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 1 38o Ustawy.

2. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 138g

ust.l Ustawy.

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej

z uwzględnieniem zapisów w Rozdziale Vll niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu na usługi

społeczne, zwanego dala Ogłoszeniem.

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty oraz składają

ofertę na własne ryzyko i na własny koszt.

6. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 2 części i dopuszcza składanie ofert

częściowych dotyczących wybranych części przedmiotu zamówienia, tzn. każdy

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, lub dwie części zamówienia. Oferty będą oceniane

w każdej części osobno.

7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka

cywilna) muszą ustanowić i wskazać pełnomocnika:

1) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie ninidszego zamówienia

albo

2) do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia

umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Z treści pełnomocnictwa musi wynikać, do której z ww. czynności powołano pełnomocnika

i jakiego postępowania ono dotyczy. Określenie czynności w sposób inny niż wskazano

powyżej, będzie niezgodne z treścią przepisu art. 23 ust. 2 Ustawy. Pełnomocnictwo musi

identyfikować Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

jak również wskazywać ustanowionego pełnomocnika.

8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramoweJ .

9. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia z Wykonawcą w walutach obcych.

1 0. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektroniczna .
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1 1 . Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

ROZDZIAŁlll

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIEN IA

Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 2 części, tj.:

1) Część l zamówienia obejmuje w nw. obiektach

Zamawiającego, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym

załącznik nr ] do Ogłoszenia:

l

Ww. obiekty podlegają obowiązkowej ochronie

2) Część ll zamówienia obejmuje ochronę osób i mienia w obiekcie Urzędu Skarbowego

w Jeleniej Górze przy ul. Adama Thebesiusa 1, zgodnie ze szczegółowym opisem

przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do Ogłoszenia.

Ww. obiekt nie podlega obowiązkowej ochronie.

Łączny wymiar godzin objętych prawem opcji dla tej części zamówienia )wnosi 100

roboczogodzin.

Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego

w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Realizacja zamówienia

objętego prawem opcjijest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego.

Warunkiem uruchomiania prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia

z określeniem wielkości i terminu zamówienia objętego prawem OPCJI
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2. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy wymaga, aby Wykonawca lub

Podwykonawca do przedmiotu zamówienia, na stanowiskach bezpośredniej ochrony

nlzycznej (pracownicy ochrony) zatrudniał osoby na podstawie umowy o pracę w rozumieniu

artykułu 22 $ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 1666

ze zm.). Osoby te powinny być zatrudnione nieprzerwanie przez cały okres obowiązywania

umowy.

3. Wykonawca wskaże, w załączniku nr 2 do umowy, osoby zatrudnione przez Wykonawcę

(lub Podwykonawcy gdy dotyczy) na podstawie umowy o pracę, które będą realizować

czynności na stanowiskach bezpośredniej ochrony Hlzycznd.

4. Wykonawca w terminie 30 dni od podpisania umowy ma obowiązek przedstawić

Zamawiającemu dokumentację dotyczącą zatrudnienia pracowników na umowę o pracę,

w szczególności kopii umów o pracę, dokumentów potwierdzających opłacanie składek na

ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika

przez pracodawcę do ubezpieczeń. Wskazane dokumenty powinny zostać zanonimizowane

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (l.t. Dz.U. z 2016r.,

poz.922). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Infonnacje takie jak: data

zawarcia umowy, iodzal umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do

zidentyfikowania.

5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych

przez Zamawiającego dowodów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę

lub Podwykonawcy wymogu zatrudnienia na umowę o pracę, traktowane będzie jako

niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcy wymogu, o którym mowa w pkt 2.

6. W przypadku niewypełnienia warunku, o którym mowa w pkt 2 Wykonawca będzie

zobowiązany do zapłacenia kary umownej określonej w Projekcie umowy, stanowiącym

Załącznik nr 5 (część l zamówienia) i Załącznik nr 6 (część ll zamówienia) do Ogłoszenia.

7. Kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

797 1 0000-4 -- usługi ochroniarskie

7971 1000-1 - usługi nadzoru przy użyciu alarmu

7971 5000-9 - usługi patrolowe

8. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia procedury przy czym unieważnienie przed

terminem otwarcia ofert może nastąpić bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia

po tym temtinie Zamawiający poda przyczynę nieudzielenia zamówienia.
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ROZDZIAŁIV

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Okres realizacji przedmiotu zamówienia wynosi:

[) d[a części ] zamówienia od dnia 22 grudnia 20]7 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.;

2) dla części ll zamówienia od dnia 6 listopada 2017 r. do dnia 29 czerwca 2018 r.

do godz.18:00

ROZDZIAŁV

WYMOGI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymogi udziału

w postępowaniu zawarte w oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 4 do Ogłoszenia w tym

dotyczące:

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

wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający uzna wartmek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada

uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem ninidszego zamówienia

ij. posiada aktualną konceqę na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie

ochrony osób i mienia, wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (lj. Dz.

U. z 2014 r., poz.1099 z późn. zm.)

2) sytuacji ekonomicznej lub Hlnansowej.

Zamawiający nie. wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3) zdolności techniczną lub zawodowej.

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

ostatnich trzech lat przed upływem terminu-t składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co naimniei l usługe

ochrony obiektów. Wartość jednej usługi nie może być mniejsza niż:

] ) dla części 1: 350.000,00 zł brutto

l

2) dJa części 11: 30.000,00 zł brutto

2. Ocena spełniania ww. wymogów dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte

w oświadczeniu wyszczególnionym w rozdziale VI niniejszego Ogłoszenia zgodnie
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z formułą ,,spełnia nie spełnia". Z treści oświadczenia musi wynikać jednoznacznie, iż ww.

wymogi Wykonawca spełnia.

Zamawiający dopuszcza możliwość wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie

niniejszego zamówienia. W takie sytuacji Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do

reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Postanowienia niniejszego

Ogłoszenia dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia.

3

ROZDZIAŁVI

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

NIEZBĘDNYCH W TYM POSTĘPOWANIU

W zakresie wykazania spełniania wymogów udziału w postępowaniu, Wykonawca jest

zobowiązany złożyć aktualne na dzień składania ofert:

1) oświadczenie o spełnianiu wymogów udziału w postępowaniu (Załącznik nr 4 do

Ogłoszenia);

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzając, że

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

miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że

Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym 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;

3) odpisu z właściwego rdestru lub z centlalnel ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidenctji.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności wskazanego powyżej

dokumentu w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie

z tych baz danych ww. dokument.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentów, składa dokument lub dokumenty

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

Dotwierdzaiące odpowiednio, że :

l

Strona 6 z 16



Zantówienie publiczne nt' 0201-ILZ.260.5].20] 7 na ''Ochronę osób i tnietlia 5 obiektóu} ]zby
Administracji Skarbowej%,e Wrocławiu

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat 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; dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; dokument ten powinien być

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miąsce zamieszkania lub

miąsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się

dokumentów, o których mowa powyżą, zastępuje się je dokumentem zawierającym

odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób

uprawnionych do jego reprezentac:ji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał

dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,

administracŃnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub

miejsce zamieszkania tej osoby. Przepisy dotyczące czasu ważności dokumentów

stosuje się.

Dokument wymieniony w pkt a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące

przed upływem terminu składania ofert, zaś wymieniony w pkt b) - nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób

i Imienia, wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administrac:ji zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tl. Dz. U.

z 2014 r. poz. 1099 z późn. zm.).

wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń 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 należycie,

przy czym dowodami, o których mowa są referenclje bądź inne dokumenty wystawione

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

ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie Wykonawcy;

4)

5)

Strona 7 z 16



Zamówienie publiczne }lr 0201-1LZ.260.51.201 7 }ta '' Ochronę osób i mienict 5 obiektów Izby
Administracji Skarbowej-we WrocŁctwiu

w przypadku świadczeń ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty

potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania ofert (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016

r., poz. 1126).

Wykaz usług należy wykonać zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik m 7 do

Ogłoszenia (lub wg tego wzoru) - złożony w formie oryginału.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie

o którym mowa w ust. l pkt. 1), składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się

o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie wymogów udziału

w postępowaniu.

Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia lub dokumentów, o których mowa w pkt l lub

złoży oświadczenie lub dokumenty niekompletne albo oświadczenie lub dokumenty zawierać

będą błędy lub budzić będą wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich uzupełnienia,

poprawienia lub wyjaśnienia w temainie przez siebie wskazanym pod rygorem uznania oferty

jako niespełniającą wymogów niniejszego Ogłoszenia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji, za pomocą dowolnych środków,

oświadczenia i dokumentów złożonych przez Wykonawcę w sytuacji, gdy będą budzić

wątpliwości.

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,

wskaże w Załączniku m 3 do Ogłoszenia tę część zamówienia, której wykonanie zamierza

powierzyć podwykonawcy.

2

3

4

5

ROZDZIAŁVll

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ

ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI, PRZEKAZYWANIA

OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW ORAZ WSKAZANIE OSÓB

UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, wnioski i informacje, Wykonawcy mogą

przekazywać:

- pisemnie na adres: Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

ul. Powstańców Sląskich 24, 26; 53 333 Wrocław;

- lub faxem na nr 71 36 52 782;

l
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- albo drogą elektroniczną na adres:

mał gorzata. golebicka(aids.mofJlet. aov.pl

el zbieta.zmuda (aDd s. mo flet. uov. o l

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: Elżbieta smuda,

Małgorzata Gołębicka.

Wszelkie zawiadomienia, wnioski i informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą

przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

Wszystkie dokumenty i oświadczenia należy złożyć w oryginale, za wyjątkiem dokumentów

wymienionych w Rozdziale VI ust. l pkt 2) - 4), które mogą być złożone w oryginale lub

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o Wjaśnienie treści niniąszego

Ogłoszenia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Ogłoszenia, w tym zmiany

terminu składania ofert i otwarcia ofert. informacje o zmianie Zamawiający zamieści na

stronie internetowej, na której udostępniono mniejsze Ogłoszenie, lj.
www.dollloslaskie.kas. uov.n l

Zamawiający może udzielić Wjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.

Zamawiający zamieści wJaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono mniejsze

Ogłoszenie, tl.

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego Ogłoszenia, a treścią udzielonych

odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze

oświadczenie Zamawiającego.

Nie przewiduje się zwołania zebrania Wykonawców.

Informujemy, że godziny pracy Izby Administrac:ji Skarbowej we Wrocławiu są następujące:

od poniedziałku do piątku 7.30 15.30

2

3

4.

5

6.

7.

8.

9.

1 o

ROZDZIAŁVlll

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

l ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wadium.

Zamawiający nie będzie pobierał wadium.

Zabezpieczenie należytego }vykonania umowy.

Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wniesienia

zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

l

2
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ROZDZIAŁIX

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostale związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.

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

Zamawiający zastrzega sobie prawo nierozpatrzenia oferty złożoną przez Wykonawcę,

który w odpowiedzi na prośbę Zamawiającego nie zgodzi się na przedłużenie terminu

związania ofertą.

l

2

'1

J

ROZDZIAŁX

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

[. Ofertę na]eży sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w postaci

wydruku komputerowego, maszynopisu lub czytelnego pisma odręcznego.

2. Ofertę należy złożyć na /O/mlr/arzŁ/ (łńer wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3

do Ogłoszenia.

3. Treść złożoną oferty musi odpowiadać treści niniejszego Ogłoszenia.

4. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1) wypełniony Formularz oferty sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik m 3 do

Ogłoszenia,

2) dokumenty i oświadczenia wymienione w Rozdziale VI ust l Ogłoszenia.

5. W przypadku załączenia dokumentów w języku obcym niezbędne jest przedstawienie ich

tłumaczenia na język polski poświadczone przez Wykonawcę.

6. Oferta, oświadczenia oraz dokumenty wystawione przez Wykonawcę muszą być podpisane

przez Wykonawcę albo osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku

podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez

osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy

do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonel

notarialnie. Kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

7. Wykonawca poniesie wszystkie koszty przygotowania i złożenia oferty.

8. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie

oraz zatytułowanej :

O.ferta tta ,,Ochronę osób i mienia 5 obiektów lzbyAdministracji Skarbowej we Wrocławiu

Nie otwierać przed:. . . . . ..201 7 r. godz. 10:15

9. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż
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wterminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz \+vkazal.

. Wykonawca nie może

zastrzec informacji podawanych podczas otwarcia ofert.

Części oferty zastrzeżone przez Wykonawcę jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa

powinny być zawarte w ofercie w sposób umożliwiający Zamawiającemu udostępnienie

jawnych elementów oferty innym uczestnikom postępowania.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zabezpieczenie przez

Wykonawcę dokumentów określonych jako tajne

Modyfikacja i wycofanie oferty

Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną

przez siebie ofertę. Wykonawca chcąc dokonać zmiany oferty lub ją wycofać musi złożyć

na piśmie oświadczenie o zmianie lub wycofaniu oferty. Ww. oświadczenie musi być

złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, a koperta powinna być dodatkowo

oznaczona słowami: ZMIANA OFERTY lub WYCOFANIE OFERTY. Oświadczenia muszą

być podpisane przez osoby umocowane do zmiany lub wycofania oferty. Zamawiający

dokona weryfikacji złożonego oświadczenia podczas otwarcia ofert.

10

ROZDZIAŁXI

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA l OTWARCIA OFERT

Ofertę należy złożyć w siedzibie izby Administracji Skarbową we Wrocławiu

ul. Powstańców śląskich 24, 26; 53-333 Wrocław w kancelarii(parter, pokój nr 5).

Termin składania ofert upływa dnia 18.10.2017 r. o godzinie 10:00.

Otwarcie ofert jest jawne.

Oferty zostaną otwarte dnia 1 8.]0.201 7 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Izby Administracji

Skarbową we Wrocławiu, ul. Powstańców Sląskich 24, 26; 53-333 Wrocław; sala narad

(parter, pokój nr 23).

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej

wum,.dolnoslaskie.kas:go){l:p! informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie

3) ceny ofert złożonych w terminie

l

2

3

4

5
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ROZDZIAŁXll
OPISSPOSOBUOBLICZENIACENY

Cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.

Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obąmującą wszystkie koszty, jakie

Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania

przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem zysku Wykonawcy, a także wszystkich opłat

i podatków (także podatku od towarów i usług).

Cenę należy przedstawić zgodnie z Formularzem oferty Załącznik nr 3 do Ogłoszenia.

Jeżeli zostanie złożona oferta, którą wybór prowadziłby do obowiązku podatkowego

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takie oferty doliczy

do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić

zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szczegółowy sposób rozliczeń, w tym podstawy dokonywania płatności określone zostały

w Projektach umów, stanowiących Załącznik nr 5 i Załącznik nr 6 do Ogłoszenia.

Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

l

2.

3

4

5

6

ROZDZIAŁXlll

OPIS KRYTERIÓW l SPOSOBU OCENY OFERT

Przy ocenie i wyborze najkorzystnidszej oferty w każdej części zamówienia

Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1) cena ofertowa (C) - 60%

2) doświadczenie Wykonawcy (D) - 40%

l odrębnie,

2 Wartość punktowa dla ww. kryteriów wyliczona zostanie wg następujących zasad

1) kryterium: cena ofertowa (C)

C = (Cmin : Cb) x 100 x 60%

gdzie:

Cmin - najniższa cena ofertowa (wg złożonych ofert)

Cb - cena ofertowa badanej oferty,

100 - wskaźnik stały,

60% - procentowe znaczenie kryterium ceny;

W tym kryterium Wykonawca może uzyskać max. 60 punktów.
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Wszystkie oceny w kryterium cena ofertowa będą wyliczone z dokładnością do dwóch

miejsc po przecinku.

2) kryterium: doświadczenie Wykonawcy(D)

Podstawą oceny ofert w tym kryterium będzie sporządzony przez Wykonawcę }yykaz

trs/z/g, opracowany w oparciu o wzór stanowiący Załącznik nr 7 do Ogłoszenia wraz

z dołączonymi dowodami należytego wykonania wskazanych w nim usług,

przedłożonych przez Wykonawcę }vraz z ofertą. Usługi wskazane w ww. dokumencie

dla których nie przedłożono dowodów należytego wykonania tych usług, nie będą

podlegały ocenie w tym kryterium

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane

w ww. dokumencie, zostały wcześnie wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku

przedkładania dowodów należytego wykonania tych usług.

Dowody należytego wykonania usług pozostających w realizac:ji(nadal wykonywanych)

powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert

Zamawiający przyzna 10 punktów za każdą dodatkową usługę, spełniające wymogi

opisane w Rozdziale V pkt l (warunek 3) Ogłoszenia,

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w tym kryterium wynosi 40

punktów.

części ll zamówienia te same usługi iak dla cześci l zamówienia.

3

4

5

Za najkorzystniąszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która uzyska najwyższą łączną

liczbę pLmktów (P), tl.

P=C+D

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów w łącznej ocenie;

przy równej liczbie punktów stosuje się odpowiednio przepisy, o których mowa w ust. 6.

Jeżeli zaoferowana cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu

zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu

zamówienia zgodnie z wymogami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi
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z odrębnych przepisów, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy, we

wskazanym przez siebie terminie, do udzielenia Wjaśnień, a także złożenia dowodów,

dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Niezłożenie

przedmiotowych Wlaśnień lub też złożenie wyjaśnień, w których Wykonawca nie wykaże,

że oferowana przez niego cena jest rażąco niska, skutkować będzie zakwaliHikowaniem

oferty jako oferty niespełniającej wymogów niniejszego Ogłoszenia.

6. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejsza oferty z uwagi na to, że dwie lub więcą

ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród

tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną. A jeżeli zostały złożone oferty

o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do

złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy,

składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane

w złożonych ofertach.

7. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnienia treści złożonych przez nich ofert.

8. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe

(z uwzględnieniem konsekwenqi rachunkowych dokonanych poprawek) oraz inne omyłki

polegające na niezgodności ofert z niniejszym ogłoszeniem, nie powodujące istotnych zmian

w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została

poprawiona.

9. Zamawiający przekaże każdemu z Wykonawców, którzy złożyli of'erty w niniejszym

postępowaniu, informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając :

]) nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest

miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano,

2) nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są

miejscem wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty,

3) punktacja przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktaclę,

4) informactje dotyczące powodów nieuznania ofert za spełniające wymogi niniąszego

Ogłoszenia.

1 0. Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieści na stronie internetowej

Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu imaclję

o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł

umowę w sprawie zamówienia publicznego. W razie nieudzielenie zamówienia

Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie intemetowe] Izby Administracji Skarbowej

we Wrocławiu mację o nieudzieleniu zamówienia

Strona 14 z 16



Zantówienie publiczne nr 0201-ILZ. 260. 5].201 7 plci " Ochronę osób i mienia 5 obiektów Izby
Adłllinislracji Skarbou,ej we Wrocław,iu

ROZDZIAŁXIV

INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPEŁNIONE

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1 . Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.

2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny dysponować

dokumentami potwierdzającymi ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to

nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

3. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia

umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie ( jeśli dotyczy). Umowa

taka określać winna strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac

przewidzianych do wykonania przez każdego z nich, solidamą odpowiedzialność za

wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres

realizacji przedmiotu zamówienia), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy

konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu aktualną polisę

potwierdzające ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, za szkody wyrządzone

w związku z ochroną osób i mienia na sumę gwarancyjną minimum:

- 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych 00/100) dla części l zamówienia;

- 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych 00/100) dla części ll zamówienia.

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylać się będzie od zawarcia umowy

w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę naykorzystniąszą

spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

ROZDZIAŁXV

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE

DO TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY

Pr(Z/ek@ zr//zów, stanowią Załącznik ru 5 i Załącznik nr 6 do Ogłoszenia

Załączniki:

Załącznik nr l

Załącznik nr 2

Załącznik nr3

Załącznik nr 4

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części [

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części ll

Formularz oferty

Oświadczenie o spełnieniu wymogów udziału w postępowaniu
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Załącznik m 5

Załącznik ru 6

Załącznik m 7

Projekt umowy dla części [

Projekt umowy dla części ll

Wykaz usług
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