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które będzie organizowała Fabryka Pełna Życia w Dąbrowie Górniczej.

Znak sprawy: ZP/06/2020

Dąbrowa Górnicza, dnia 24.06.2020r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na: Ochronę obiektową, ochronę imprez, zabezpieczenie medyczne i sanitarne imprez,
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Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej
214 000 EURO na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn.zm.)

Zatwierdzono w dniu: 24.06.2020
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1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
Fabryka Pełna Życia Spółka z o. o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Kościuszki 3/101,
41-300 Dąbrowa Górnicza, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000824616,
NIP: 6292495720,
REGON: 385139627
strona www: www.fabrykapelnazycia.pl
adres email: zamowienia@fabrykapelnazycia.eu
Nr sprawy: ZP/06/2020
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej
214 000 EURO na podstawie przepisów określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej
dalej „ustawą Pzp” oraz wydanych na jej postawie aktów wykonawczych.
2.2 W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, niejasności, błędów, wykonawca winien przyjąć,
że w pierwszej kolejności mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych
i aktów wykonawczych, a w drugiej kolejności zapisy niniejszej SIWZ oraz treść ogłoszenia.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1 Przedmiotem zamówienia jest: Ochrona obiektowa, ochrona imprez, zabezpieczenie
medyczne i sanitarne imprez, które będzie organizowała Fabryka Pełna Życia w Dąbrowie
Górniczej.
3.2 Wspólny Słownik Zamówień:
79710000-4 - Usługi ochroniarskie
75241000-7- Usługi w zakresie bezpieczeństwa publicznego
79952000-2 - Usługi w zakresie organizacji imprez
85120000-6 - Usługi medyczne i podobne
90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz
usługi powiązane
34928300-1 – Bariery ochronne
45215500-2 – Toalety publiczne
3.3 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3.4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego
zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
3.5 Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści
SIWZ.
3.6 Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 7 do SIWZ – wzór
umowy, w załączniku nr 8 do SIWZ – formularz asortymentowo cenowy oraz
w załączniku nr 9 – opis przedmiotu zamówienia.
3.7 Jeżeli w specyfikacji, umowie i innych załącznikach, jest mowa o „produkcie, materiale czy
systemie typu lub np…” należy przez to rozumieć produkt, materiał czy system taki jak
zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż
zaproponowany. Wszystkie użyte w specyfikacji umowie, i innych załącznikach, znaki
handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie
do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem na producenta.
Użyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający traktuje jako
informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb
Zamawiającego. Dopuszcza się użycie do realizacji zamówienia produktów równoważnych,
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w stosunku do ich jakości, docelowego przeznaczenia i spełnianych funkcji i walorów
użytkowych. Przez jakość należy rozumieć zapewnienie minimalnych parametrów produktu.
Wykonawca, który do wyceny przyjmie rozwiązania równoważne zobowiązany jest udowodnić
równoważność przyjętych produktów. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że oferowane
przez niego elementy przedmiotu zamówienia spełniają wymagania.
3.8 Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby
wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. – Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.),.) Zgodnie
z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. Zamawiający wskazuje, iż wymóg zatrudnienia na umowę
o pracę dotyczy osób, które wykonywać będą czynności z zakresu ochrony obiektowej oraz
kierownika ds. bezpieczeństwa oraz osób wykonujących roboty objęte Przedmiotem umowy,
w razie gdy wykonanie tych robót polega na świadczeniu pracy w sposób określony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1040 z późn. zm.), - Szczegóły zostały określone w rozdziale 7 niniejszej specyfikacji.
3.9 Osoby z Personelu muszą być przeszkolone w zakresie zasad BHP i PPOŻ oraz posiadać
aktualne badania lekarskie, a także niezbędne uprawnienia, o ile będą wymagane przepisami
prawa. Osoby wchodzące w skład Personelu nie mogą być skazane prawomocnym
wyrokiem za popełnienie przestępstwa, a także nie mogą być skazane za popełnienie
wykroczeń w związku z imprezami masowymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009
r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 2171). Za osoby
skazane w znaczeniu wspomnianym powyżej nie będą traktowane osoby, w odniesieniu do
których nastąpiło zatarcie skazania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3.10
Wykonawca oświadcza, że Pracownikami świadczącymi usługi będą osoby, które nie
figurują w Krajowym Rejestrze Karnym, co zostanie potwierdzone oświadczeniem
Wykonawcy zamieszczonym w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszej SIWZ.
4 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie będzie realizowane od daty zawarcia umowy do 31.12.2021r.
5 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, PODSTAWY WYKLUCZENIA
5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone
w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2019 poz. 1843)
dalej zwaną Pzp, dotyczące:
5.1.1 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 ważną koncesję wydaną przez MSWiA oraz
aktywne pozwolenie radiowe na gminę Dąbrowa Górnicza lub promesę
5.1.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony
jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem
zamówienia
na
kwotę
nie
niższą
niż
2.000.000
zł.
(słownie:
dwamilionyzłotych00/100).
5.1.3. zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli
Wykonawca wykaże, że:
5.1.3.a) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał a w przypadku
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świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje co najmniej 2 kompleksowe usługi
zabezpieczenia imprez masowych wraz z zapewnieniem usług sprzątania, zabezpieczenia
sanitarnego i medycznego oraz przygotowaniem i uzgodnieniem planów zabezpieczenia
imprezy w której brało udział nie mniej niż 10.000 uczestników każda
5.1.3.b) zatrudnia kierownika ds. bezpieczeństwa z doświadczeniem przy co najmniej
2 kompleksowych usługach zabezpieczenia imprez masowych wraz z zapewnieniem usług
sprzątania, zabezpieczenia sanitarnego i medycznego oraz przygotowaniem i uzgodnieniem
planów zabezpieczenia imprezy w której brało udział nie mniej niż 10.000 uczestników
każda
5.2 Szczegółowy wykaz dokumentów składanych przez Wykonawcę potwierdzający spełnianie
warunków udziału w postępowaniu określony został w rozdziale 6 SIWZ.
5.3 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 - 23 ustawy Pzp.
5.4 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 może
przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie
szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz
podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie
dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu
postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy,
będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się
o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego
zakazu.
5.5 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione
na podstawie pkt. 5.4.
ZAPISY DOTYCZĄCE POLEGANIA NA ZASOBACH PODMIOTU TRZECIEGO
5.6 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5.7 Wykonawca który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia.
5.8 Zamawiający ocenia, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust, 1 pkt. 13-22.
5.9 W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia Wykonawcy mogą polegać
na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi do realizacji których
te zdolności są wymagane.
5.10 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 tych zasobów nie ponosi winy.
5.11 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,
o którym mowa w pkt. 5.6 nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda,
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aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa
w pkt. 5.6.
ZAPISY DOTYCZĄCE WYKONAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ WSPÓLNIE
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
5.12 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5.13 Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.
5.14 Wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację
zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych w zakresie nie uregulowanym przez umowę
konsorcjum regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
ZAPISY DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW
5.15 Zamawiający dopuszcza wykonanie zamówienia przy pomocy podwykonawców. W tym
przypadku, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.
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 zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach
danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także
przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie
zamierza powierzyć realizację zamówienia.
6.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW
WYKLUCZENIA
DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ
6.1 Wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, aktualne na dzień
składania ofert, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, każdy z wykonawców składa
oświadczenie według wzoru.
6.2 W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dot.
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, sytuacji
ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca dołączy do
oferty stosowne oświadczenie, które stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
6.3 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 które stanowi załącznik nr 2
do SIWZ.
6.4 Wykonawca który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia.
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6.5 Wykonawca wraz z ofertą złoży formularz asortymentowo cenowy – załącznik nr 8 do SIWZ
DOKUMENT SKŁADANY PO OPUBLIKOWANIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT
6.6 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu zgodnie
z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Zamawiający
wykluczy Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007r. – o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2019
poz. 369 ze zm.) złożyli odrębne oferty chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
6.7 Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie Zamówienia
oświadczenie o którym mowa w niniejszym punkcie składa każdy z Wykonawców.
DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCĘ NA PODSTAWIE
ART. 26 UST. 2 USTAWY PZP NA POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
6.8 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 lub dokumentów z zastrzeżeniem art. 26 ust. 6 ustawy
Pzp:
6.8.1
W celu potwierdzenia warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień
do prowadzenia określonej działalności zawodowej: ważna koncesja wydana przez MSWiA oraz
aktywne pozwolenie radiowe na gminę Dąbrowa Górnicza lub promesę
6.8.2 W celu potwierdzenia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
minimum 2 000 000,00 zł (słownie:dwamilionyzłotych00/100)
6.8.3.W celu potwierdzenia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej:
6.8.3.a) wykaz usług na potwierdzenie wykonania nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie potwierdzający że Wykonawca wykonał a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych wykonuje co najmniej 2 kompleksowe usługi zabezpieczenia
imprez masowych wraz z zapewnieniem usług sprzątania, zabezpieczenia sanitarnego
i medycznego oraz przygotowaniem i uzgodnieniem planów zabezpieczenia imprezy
w której brało udział nie mniej niż 10.000 uczestników każda wraz z podaniem ich,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi były wykonane oraz
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz którego usługi były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
Wykonawcy. W przypadku składania oświadczenia własnego o którym mowa powyżej na
Wykonawcy ciąży obowiązek wykazania przyczyn o obiektywnym charakterze złożenia
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oświadczenia w miejsce dokumentów potwierdzających należytą realizację usług wydanych
przez podmioty, na rzecz których usługi były wykonywane. W dokumentach składanych
na potwierdzenie spełniania warunku muszą znajdować się postanowienia o należytym
wykonaniu usługi. Zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ
6.8.3.b) Wykaz osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego
na potwierdzenie spełnia warunku wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia, zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informację o podstawie
dysponowania tą osobą potwierdzający, która będzie wykonywać zamówienie lub pisemnym
zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tej osoby tj. kierownika ds. bezpieczeństwa
z doświadczeniem przy co najmniej 2 kompleksowych usługach zabezpieczenia imprez
masowych wraz z zapewnieniem usług sprzątania, zabezpieczenia sanitarnego i medycznego
oraz przygotowaniem i uzgodnieniem planów zabezpieczenia imprezy w której brało udział
nie mniej niż 10.000 uczestników każda zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ
7. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
7.1 Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w załączniku nr 7 - wzór umowy,
załączniku nr 8 – formularz oferty oraz w załączniku nr 9 – opis przedmiotu
zamówienia do SIWZ .
7.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezłożenia zamówienia na pełny zakres asortymentu
objętego umową w przypadku zmniejszonego zapotrzebowania, tj. ilości i wielkość
organizowanych imprez w zakresie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym
postępowaniu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.
7.3 Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowoilościowe obliczone jako iloczyn cen jednostkowych netto określonych w formularzu
asortymentowo - cenowym stanowiącym załącznik do umowy powiększonych o należny
w dniu dostawy podatek VAT oraz ilości faktycznie wykonanej usługi.
7.4 W celu prawidłowej realizacji zamówienia Zamawiający przed terminem złożenia umożliwi
Wykonawcom zapoznanie się z terenem i uwarunkowaniami w jakich zamówienie będzie
realizowane. Wykonawcy zobowiązani są do uzgodnienia z Zamawiającym terminu
w którym będą chcieli dokonać wizytacji terenu wykonania robót. W celu ustalenia daty wizji
lokalnej należy kontaktować się w sposób określony w pkt. 8.5.2. SIWZ.
7.5 Zamawiający wymaga, aby czynności związane z czynności z zakresu ochrony obiektowej
oraz kierownika ds. bezpieczeństwa oraz roboty objęte przedmiotem umowy, w razie gdy
wykonanie tych robót polega na świadczeniu pracy w sposób określony w art. 22§1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn.
zm.), wykonywane były przez samego Wykonawcę lub osoby zatrudnione przez Wykonawcę
lub podwykonawcę na podstawię umowy o pracę. W/w robót nie mogą wykonywać osoby
zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy cywilnoprawnej, jeśli nie
są przedsiębiorcami.
7.6 Wykaz osób realizujących roboty Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na każde jego
żądanie w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych. Każda zmiana osób
realizujących robotę winna być zgłoszona Zamawiającemu z co najmniej 2 dniowym
wyprzedzeniem.
7.7 W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie
7.5 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
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a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów i dokonywania ich oceny określonych poniżej,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
7.8 Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego przedstawi dokumenty potwierdzające
zatrudnianie osób na podstawie umów o pracę, w szczególności:
a) Oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz
ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;
b) Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maj 2018r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (tj.
w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być
możliwe do zidentyfikowania;
c) 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;
d) Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maj 2018r. o ochronie
danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
7.9 Zamawiający przewiduje możliwość powiadomienia inspekcji pracy w razie nabrania
wątpliwości, co do wypełniania obowiązków związanych z zatrudnianiem na podstawie
umowy o pracę.
7.10W przypadku ustania zatrudnienia np. rozwiązania stosunku pracy przez osobę, osoby,
pracodawcę lub z innych przyczyn, w trakcie okresu o którym mowa w pkt 7.5 Wykonawca
lub podwykonawca zobowiązuje się w ich miejsce zatrudnić na pozostały okres realizacji
zamówienia, licząc od dnia ustania zatrudnienia, inne osoby, na warunkach, o których mowa
w pkt. 7.5 SIWZ.
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8. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
8.1 Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
8.2 Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt 8.3, Zamawiający dopuszcza, aby
komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się za pośrednictwem
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1051 z późn.zm.), lub przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.).
8.3 Ofertę w niniejszym postępowaniu należy złożyć w formie pisemnej. W przypadku
wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oświadczeń,
dokumentów lub pełnomocnictw, w trybie art. 26 ust. 2, 2f, 3 oraz 3a, 4 ustawy Pzp,
oświadczenia,
dokumenty
lub
pełnomocnictwa
należy
przedłożyć
(złożyć/uzupełnić/poprawić) w formie pisemnej.
8.4 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej
strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
8.5 Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy oznaczać znakiem sprawy
nadanym przez Zamawiającego i kierować na adres:
8.5.1 Fabryka Pełna Życia Sp. z o. o. ul. Kościuszki 3/101, 41-300 Dąbrowa Górnicza,
lub
8.5.2 e mail: zamowienia@fabrykapelnazycia.eu
8.6 W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji przekazywanych
Zamawiającemu uważa się za złożone w terminie, jeśli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem wyznaczonego terminu.
8.7 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które zostały przekazane przez
Wykonawcę na inny adres pocztowy lub inny niż wskazany wyżej e-mail nie będą
rozpatrywane.
8.8 W celu sprawnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, Zamawiający proponuje Wykonawcom bieżące śledzenie strony
internetowej www.fabrykapelnazycia.pl, na której będą umieszczane dokumenty
związane z postępowaniem.
8.9 Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą
z zachowaniem zasad określonych w ustawie Pzp art. 38. Wykonawcy będą mogli
zwracać się o wyjaśnienie treści SIWZ nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści
SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczył będzie udzielonych
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpatrzenia.
8.10 W celu usprawnienia udzielania odpowiedzi, proponuje się, aby Wykonawcy
na wniosku kierowanym do Zamawiającego zawierającym prośbę o wyjaśnienia
zapisów SIWZ umieścili adres e – mail, na który Zamawiający może kierować
odpowiedzi.
8.11 Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
Sonia Gorczyca - e mail: zamowienia@fabrykapelnazycia.eu
9. WADIUM
W niniejszym postępowaniu przetargowym Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
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10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
10.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
10.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
10.3 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 Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
11.1 Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
11.2 Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oferty zgodnie z wymogami SIWZ i ustawy
Pzp
11.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
11.4 Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ
zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp
11.5 Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej opatrzonej własnoręcznym
podpisem. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
11.6 Proponuje się, aby Wykonawca sporządził ofertę wraz z załącznikami według postanowień
niniejszej specyfikacji na wzorze Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1
do SIWZ oraz formularza asortymentowo cenowego stanowiącego Załącznik nr 2.
11.7 Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub
czytelnie ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.
11.8 Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającej z postanowień
odpowiednich przepisów prawnych bądź umowy, uchwały lub prawidłowo udzielonego
pełnomocnictwa – na podstawie aktualnego dokumentu potwierdzającego to uprawnienie
(np.: KRS, wpis do ewidencji działalności gospodarczej, wydruk z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej RP). Podpis powinien dawać możliwość weryfikacji
osoby go składającej.
11.9 Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno
ponumerowane i złączone w sposób trwały zabezpieczone przed samoistnym
zdekompletowaniem oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej
i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią (firmową i imienną)
Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane.
11.10 Zamawiający nie dopuszcza możliwości wprowadzania w formularzu oferty lub załącznikach
żadnych zmian lub modyfikacji, które zmieniałyby treść dokumentów czy też warunków
wynikających z SIWZ. Zmiany do SIWZ może wprowadzić wyłącznie Zamawiający.
11.11 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty Wykonawcy muszą być własnoręcznie
parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
11.12 Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie
powierzy podwykonawcom.
11.13 Ofertę wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami należy umieścić w kopercie oznaczonej
nazwą i adresem Zamawiającego i Wykonawcy oraz opisaną w następujący sposób: „Oferta na:
Ochronę obiektową, ochronę imprez, zabezpieczenie medyczne i sanitarne imprez, które
będzie organizowała Fabryka Pełna Życia w Dąbrowie Górniczej – Znak sprawy
ZP/06/2020 NIE OTWIERAĆ przed 02.07.2020 r. godz. 10:00”.
11.14 Ofertę należy przesłać lub złożyć osobiście w zaklejonej, nienaruszonej kopercie/
opakowaniu. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazane jest,
aby opakowanie kurierskie opisane było również w powyższy sposób w celu identyfikacji,
iż jest to oferta.
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11.15 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie
przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający
otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie
to musi być opisane w sposób wskazany w punkcie 11.13 oraz dodatkowo oznaczone słowami
„ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić
jakichkolwiek zmian po upływie terminu składania ofert.
11.16 Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy
Pzp.
11.17 Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie
składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Proponuje się, aby w przypadku zawarcia
w ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (tj. nieujawnione do wiadomości
publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne
informacje posiadające wartość gospodarczą, o których mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze
zm.)) dołączyć stosowne oświadczenie – Załącznik nr 4 do SIWZ wraz z załącznikami
potwierdzającymi zasadność zastrzeżenia. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których
mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Zamawiający wymaga, aby informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa zostały dołączone do oferty z adnotacją „Informacja stanowiąca tajemnicę
przedsiębiorstwa – dokument niejawny”.
11.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Zamawiający może ograniczyć dostęp
do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach
określonych w ustawie Pzp.
12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
12.1 Ofertę należy przesłać na adres Zamawiającego lub składać w jego siedzibie: do dnia
02.07.2020r. do godz. 09:30 -- Fabryka Pełna Życia Sp. z o. o. ul. Kościuszki 3/101, 41-300
Dąbrowa Górnicza
12.2 Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie składania
ofert oraz zwróci ofertę.
12.3 Otwarcie ofert jest jawne. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy
zechcą przybyć w dniu 02.07.2020r. o godz. 10:00 do siedziby Zamawiającego: Fabryka Pełna
Życia Sp. z o. o. ul. Kościuszki 3/101, 41-300 Dąbrowa Górnicza
13. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
13.1 Cena podana w ofercie musi być wyrażona w złotych polskich.
13.2 Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie
koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami
realizacji przedmiotu zamówienia.
13.3 Stawka podatku VAT jest określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 poz. 106)
13.4 Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
14. KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT
14.1

Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium:
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Nr:

Nazwa kryterium:

Waga:

1

Cena – C

100%

14.2Punkty przyznawane za podane wyżej kryterium będą liczone według następującego wzoru:
Nr kryterium

1

Wzór:
Cena:
Liczba punktów = (C min/C of) x 100 x waga
gdzie:
- C min – najniższa cena spośród ważnych ofert
- C of – cena podana w badanej ofercie

14.3 Wartość punktowa będzie określona do dwóch miejsc po przecinku.
14.4
Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która w kryteriach oceny ofert uzyska najwyższą ilość
punktów.
14.5 W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawcę wyjaśnień treści złożonej przez niego oferty.
14.6 Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian
w treści oferty.
Zamawiający o dokonanych poprawkach niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta
została poprawiona.
14.7 Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty
o takiej samej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia
w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH ZWIĄZANYCH Z UDZIELENIEM
ZAMÓWIENIA
15.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
15..2 Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93
ustawy Pzp.
15.3 Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
1)
Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności
Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2)
Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3)
Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności
lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
4)
Unieważnieniu postępowania
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
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15.4 W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o której mowa w pkt
15.3 ppkt. 2 SIWZ, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez
Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające.
15.5 Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 15.3 ppkt 1 i 4, na stronie
internetowej.
15.6 Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt 15.3, jeżeli ich ujawnienie
byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.
15.7 Umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, Zamawiający podpisze po upływie
5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zawarcie umowy
będzie możliwe przed upływem 5 dni, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta
albo upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180
ust. 2 ustawy Pzp lub w następstwie jego wniesienia Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła wyrok lub
postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.
15.8 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki
unieważniające postępowanie, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
16. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:
16.1 Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
17. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
17.1 Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszej
Specyfikacji – załącznik nr 7 do SIWZ.
18.
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
18.1.Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeśli ma lub
miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przepisów ustawy Pzp.
18.2 W niniejszym postępowaniu przysługuje Wykonawcy odwołanie wyłącznie wobec
następujących czynności Zamawiającego:
a) określenia warunków udziału w postępowaniu;
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c) odrzucenia oferty odwołującego;
d) opisu przedmiotu zamówienia;
e) wyboru najkorzystniejszej oferty.
18.3 Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego
lub zaniechaniu czynności, do których jest on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie
przysługuje odwołanie.
18.4 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym
podpisem elektronicznym spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu w terminie 5 dni
od dnia zaistnienia sytuacji określonych w art. 180 ustawy Pzp stanowiących podstawę jego
wniesienia. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem
terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
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18.5 Szczegółowe warunki na temat środków ochrony prawnej zostały określone w Dziale VI
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
19.

AUKCJA ELEKTRONICZNA
W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.

20. UMOWA RAMOWA
W postępowaniu nie jest przewidziane zawarcie umowy ramowej.
21. ZAMÓWIENIA O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 6 i 7 USTAWY PZP
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.
6 i 7 ustawy Pzp.
22. INNE
22.1 Zamawiający umożliwia w swojej siedzibie sporządzenie kopii lub odpisów protokołu wraz
z załącznikami. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej
oferty lub unieważnieniu postępowania.
22.2 Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w innej walucie niż złoty polski.
22.3 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
22.4 Do spraw nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia mają
zastosowanie przepisy ustawy Pzp, przepisy wykonawcze do Ustawy oraz przepisy Kodeksu
Cywilnego.
23

KLAUZULA INFORMACYJNA
WYKONAWCÓW

DLA

WSZYSTKICH

ZAINTERESOWANYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
„RODO”, informuję, że:
▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fabryka Pełna Życia Sp. z o. o. ul. Kościuszki
3/101, 41-300 Dąbrowa Górnicza.
▪ kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: e.ziolo@fabrykapelnazycia.eu
▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Znak sprawy ZP/06/2020 Ochrona obiektowa, ochrona imprez, zabezpieczenie medyczne i sanitarne imprez, które
będzie organizowała Fabryka Pełna Życia w Dąbrowie Górniczej.
▪ 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 (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
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▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
▪ posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, jednakże
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;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do
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;
▪ nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
24 ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
Załącznikami do niniejszego dokumentu są:
Nr

Nazwa załącznika:

1

Formularz oferty

2

Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia

3

Oświadczenie dotyczące warunków udziału w postępowaniu

4

Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa

5

Wykaz usług

6

Wykaz osób

7

Wzór umowy

8

Formularz asortymentowo – cenowy

9

Opis przedmiotu zamówienia

15

