
ISTOTNE
WARUNKI ZAMÓWIENIA

na
usługi ochrony osób i mienia 

Sądu Rejonowego w Puławach 
w formie bezpośredniej ochrony fizycznej 

i zabezpieczenia technicznego 
D - 213-1/19

I. Informacje o Zamawiającym

Zamawiający:
Sąd Rejonowy w Puławach 
ul. Lubelska 7 
24-100 Puławy 
NIP 716-16-15-650 
REGON 000323097 
tel./fax 81 88 67 555 

81 88 89 300

Numer rachunku bankowego Zamawiającego: 
43 1130 1017 0021 1002 6690 0004

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 rozpo
rządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), (dalej jako „RODO"), Zamawiający 
informuje, że:

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Puławach, reprezento
wany przez Dyrektora Sądu, ul. Lubelska 7, 24 - 100 Puławy;

• w sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę się kontaktować się z Inspekto
rem Ochrony Danych pod adresem: kontakt@progress-iodo.pl lub pocztą tradycyjną (dane ad
resowe: Sąd Rejonowy w Puławach, ul. Lubelska 7, 24 -1 00  Puławy);

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwią
zanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na usługi ochrony i powiązane 
na potrzeby SR w Puławach (nr spr. D -  213 -1/19);

• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zo
stanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8, art. 96 ust. 3 oraz art. 139 ust. 3 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. -  Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018 r., poz. 1986 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;
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• obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych osób uprawnionych do reprezento
wania Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związa
nym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepo- 
dania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób za
utomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

• osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Sąd Rejonowy w Puławach w związku z 
udzielaniem zamówień publicznych mają prawo do złożenia wniosku:

-  na podstawie art. 15 RODO o dostęp do danych oraz mogą żądać od Administratora infor
macji o celu i sposobie przetwarzania danych, przy czym w przypadku, gdy wykonanie obo
wiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego 
wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub 
daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;

-  na podstawie art. 16 RODO o sprostowanie (poprawienia) danych, które są nieprawidłowe 
lub niekompletne, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych 
osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pu
blicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamó
wień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

-  na podstawie art. 17 RODO o usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie,

-  na podstawie art. 18 RODO o ograniczenie przetwarzania, przy czym wystąpienie z żądaniem 
ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przewarzania danych osobowych do czasu zakoń
czenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;

• ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Da
nych Osobowych, w tych przypadkach, gdy przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy 
prawa;

• 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.

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 138o Ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej pzp (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843) oraz 
niniejszych istotnych warunków zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest usługa ochroniarska wymieniona w wykazie usług społecznych i innych 
szczególnych usług, stanowiącym załącznik XIV do dyrektywy 2014/24/UE.
Wartość zamówienia nie przekracza 750 000 euro.
Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.
Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zostanie wybrany zgodnie z przepisami pzp 
i zapisami istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej IWZ).

Adres strony internetowej Zamawiającego: http://www.pulawy.sr.gov.pl

Str. 2

http://www.pulawy.sr.gov.pl


III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem postępowania jest usługa ochrony osób i mienia, realizowana w formie: 

bezpośredniej ochrony fizycznej 
zabezpieczenia technicznego 

CPV 79710000-4 usługi ochroniarskie 
CPV 79711000 - 1  usługi nadzoru przy użyciu alarmu 
oraz CPV 98300000-6 różne usługi (usługi obsługi szatni)
Szczegółowy opis zamówienia został określony w załączniku Nr 1 do IWZ

Dodatkowe wymagania związane z realizacja zamówienia:
Na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga, aby osoby 
bezpośrednio uczestniczące w wykonywaniu zamówienia tj. ochrona fizyczna świadczona całodobowo 
we wszystkie dni dla budynku przy ul. Lubelskiej 7 w Puławach oraz w dni robocze w godz. 7:00 -1 6 :0 0  
i po godz. 16:00 dla budynku przy Al. Partyzantów 6A, Puławy, zatrudnione były na podstawie umowy 
o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2019r. poz. 
1040). Wymóg ten musi być potwierdzony na każde żądanie Zamawiającego poprzez złożenie kopii 
umów o pracę lub kopii dokumentów ZUS ZUA, zgodnie z żądaniem Zamawiającego. Wszystkie osoby 
świadczące usługę ochrony fizycznej, muszą być wpisane na listę kwalifikowanych pracowników 
ochrony, prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji. Przed podpisaniem umowy Zamawiający 
zażąda potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających wpis na listę 
kwalifikowanych pracowników ochrony osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji usługi oraz 
potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii umów o pracę lub kopii dokumentów ZUS ZUA 
potwierdzających zatrudnienie pracowników ochrony fizycznej na podstawie umowy o pracę. 
Zatrudnienie wskazanych osób na podstawie w/w przepisów, powinno trwać nieprzerwanie przez cały 
okres obowiązywania umowy.
Brak powyższych dokumentów będzie skutkował nie podpisaniem umowy z Wykonawca lub jej 
rozwiązaniem z winy Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany będzie do zapoznania osób świadczących usługi bezpośredniej ochrony 
fizycznej z regulaminami wewnętrznymi obowiązującymi w Sądzie Rejonowym w Puławach, zakresem 
zadań ujętym w przedmiocie zamówienia, a także topografią budynków oraz głównymi wyłącznikami 
prądu, zaworami wody i z obsługi systemów i central alarmowych SWiN i PPOŻ.
Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia osób świadczących usługi ochrony, w zakresie 
określonym w przepisach o ochronie informacji niejawnych. W czasie obowiązywania umowy i po jej 
rozwiązaniu Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które mają 
wpływ na stan bezpieczeństwa Zamawiającego.

IV. Termin i miejsce realizacji zamówienia
Usługi świadczone będą w okresie:
- Usługi ochrony fizycznej realizowane przez kwalifikowanych pracowników ochrony, konserwacji i 
serwisu systemów, monitoringu, podjazdu grup, konwojowania pracownika - opisanych dla lokalizacji 
Puławy, ul. Lubelska 7 i Al. Partyzantów 6A - nie wcześniej niż od dnia 01 grudnia 2019r. do 30 listopada 
2020r.
- usługi obsługi szatni w dwóch lokalizacjach Puławy ul. Lubelska 7 i Al. Partyzantów 6A, w okresie 
zimowym i jesiennym (01.12.2019 - 31.03.2020 oraz 01.10.2020 - 30.11.2020r.)
Usługa świadczona będzie w budynku Zamawiającego położonym w Puławach przy ul. Lubelskiej 7 oraz 
wynajmowanej przez Zamawiającego części budynku przy Al. Partyzantów 6A.
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Szczegółowy zakres i miejsce świadczenia usługi zostały określone w załączniku Nr 1 do IWZ. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji w zakresie usług konwojowania pracownika Zamawiającego, 
ochrony dodatkowej (po godz. 16:00 i na żądanie) i nieuzasadnionych podjazdów grupy interwencyjnej 
(wymienionych w wierszach 12 - 14 formularza cenowego), do przypadków opisanych szczegółowo w 
załączniku nr 1 do IWZ -  Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr lu  do umowy 
„Opis usługi ochronnej". Prawo opcji obejmuje wyłącznie ilość/liczbę objętych nim usług w ten sposób, 
że ilość/liczba usług faktycznie zrealizowanych może być różna od ilości/liczby przyjętych do szacowania 
wartości oferty w formularzu ofertowym.
Zamawiający przewiduje uruchomienie Kuratorskiego Ośrodka Pracy z Młodzieżą w lokalizacji Al. 
Królewska 7 lub w innym miejscu na terenie Puław - przewidywany termin 01.12.2019r. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo opcji - Usługi wskazane w załączniku nr 1 do IWZ- Opis przedmiotu zamówienia 
odnośnie Kuratorskiego Ośrodka Pracy z Młodzieżą świadczone będą od dnia wskazanego przez 
Zamawiającego do dnia 30.11.2020r. Rozliczenia i płatność będą realizowane za faktycznie wykonane 
usługi.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków
UWAGA: W niniejszym postępowaniu Zamawiający stosuje tzw. PROCEDURĘ ODWRÓCONĄ, tj. 
procedurę określoną w art. 24aa ustawy Pzp.
Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty oraz 
kryteriów oceny ofert opisanych w IWZ, po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, 
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji 
rankingowej), dokonuje oceny podmiotowej wykonawcy, tj. bada oświadczenie wstępne, a następnie 
żąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 Ustawy pzp.
Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Wykonawcy, którego oferta nie zostanie odrzucona i 
zostanie uznana za najkorzystniejszą, a Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu.

Jeżeli wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, uchyla się od zawarcia umowy, 
Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu 
Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

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

1) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.l pkt. 12 - 23 oraz ust. 5 ustawy;
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli:

1. wykaże się posiadaniem ważnej koncesji na wykonywanie działalności w zakresie usług 
ochrony osób i mienia w rozumieniu ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 
1997r. (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2142);

2. wykaże się posiadaniem aktualnego pozwolenia radiowego na używanie radiowych 
urządzeń nadawczo - odbiorczych pracujących w sieci monitoringu radiowego oraz w 
sieci dyspozytorskiej, zgodnie z Ustawą z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne 
(t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1954), gwarantującego realizację przedmiotowej usługi z jego 
wykorzystaniem (lokalizacje wszystkich budynków Zamawiającego muszą znajdować 
się w obszarze/zasięgu działania nadajników radiowych, określonym w pozwoleniu 
radiowym). W przypadku alternatywnych sposobów łączności wymagane 
udokumentowanie prawa do korzystania z łączności GSM z dedykowanym adresem IP,
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wydzielonego pasma łączności GSM lub innego sposobu łączności, zapewniającego 
świadczenie usługi w sposób i na poziomie wymaganym przez Zamawiającego, a 
opisanym szczegółowo w Załączniku nr 1 do IWZ.

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
- Zamawiający zażąda oświadczenia, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie 
mniejszą niż 1.500.000,00 zł; potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia (kopia polisy) będzie 
niezbędne do podpisania umowy. W przypadku braku powyższego dokumentu, umowa nie zostanie 
podpisana, a Zamawiający ma prawo do roszczeń względem Wykonawcy, zgodnie z przepisami.

c) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie, należycie 
wykonał/wykonuje co najmniej jedną usługę rozumianą jako jedną umowę/jedno zamówienie o 
wartości brutto co najmniej 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100) w 
odniesieniu do jednej umowy/jednego zamówienia polegającej na świadczeniu usług ochrony 
tożsamych z przedmiotem zamówienia (wymagane wykazanie świadczenia co najmniej usług ochrony 
fizycznej i zabezpieczenia technicznego). Zamawiający uwzględni każdą należycie 
wykonaną/wykonywaną usługę zakończoną przed dniem otwarcia ofert, a także trwającą nadal, pod 
warunkiem, że ww. usługi ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego zostały zrealizowane do dnia 
otwarcia ofert na wartość brutto co najmniej 250.000,00 zł.

3) Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych 
zdolności jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne 
przedsięwzięcie gospodarcze może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia;

4) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w Dz. V ust. A pkt.2 
niniejszej IWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego 
części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych. 
Poleganie na zdolnościach technicznych innych podmiotów nie dotyczy SDiMA. Zamawiający dla SDiMA 
nie dopuszcza podwykonawstwa ani polegania na zdolnościach technicznych innych podmiotów.

5) Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja" o której mowa w Dz. V ust. A pkt.4 
niniejszej IWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

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

b) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13 - 22 i ust. 5 ustawy

2. Z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy 
Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, podlega wykluczeniu na 
podstawie art.24 u st.l pkt.12) -  23) lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 
24 ust. 5 ustawy, o których mowa poniżej:
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1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 
zasądził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. Prawo 
restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu 
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku, chyba, że sąd zasądził likwidację jego majątku, w 
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe;

2) jeżeli wykonawca lub osoby o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 14 ustawy p.z.p. uprawnione do 
reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt.2 - 4  ustawy p.z.p.
z:
a) zamawiającym;
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego;
c) członkami komisji przetargowej;
d) osobami, które złożyły oświadczenia, o których mowa w art. 17 ust.2a ustawy p.z.p.; chyba, że jest 
możliwe zachowanie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie 
Wykonawcy z postępowania;

3) który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu 
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z 
Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 - 4  ustawy p.z.p., co doprowadziło do rozwiązania 
umowy lub zasądzenia odszkodowania;

B. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, okoliczności 
uzasadniające wykluczenie wykonawcy z mocy art. 24 pzp, zachodzące choćby względem pojedynczego 
współubiegającego się, dyskwalifikują całą grupę.
Na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę, Zamawiający dokona oceny 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Ocena ta zostanie dokonana na zasadzie „spełnia/nie spełnia".

VI. Wymagane oświadczenia i dokumenty jakie muszą dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.

A.
1. Wraz z ofertą Wykonawca składa:

1) aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, zwane dalej „Oświadczeniem"
2) Wykonawca, który powołuje się na zdolności lub sytuację innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na nie Wykonawca -  
zamieszcza w oświadczeniu informacje o tych podmiotach. We wskazanym zakresie podmiot trzeci 
składa Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1);
3) Jeżeli Wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w 
postępowaniu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, zamieszcza 
w Oświadczeniu informację, o tych podmiotach. We wskazanym zakresie podmiot trzeci składa 
Oświadczenie o którym mowa w pkt. 1);
4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:

a) Oświadczenie składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie, przy czym 
oświadczenie potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
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wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wskazuje spełnienie warunków udziału w 
postępowaniu i brak podstaw wykluczenia.
b) Zamawiający wskazuje, że nie określa szczególnego sposobu spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. Ib  ustawy, oraz nie określa warunków realizacji 
zamówienia przez takich Wykonawców, w inny sposób niż w przypadku pojedynczego Wykonawcy.

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 2 dni robocze, aktualnych na dzień 
złożenia, następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w 
art. 25 ust. 1 ustawy:
a) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.l ustawy;
b) ważnej koncesji na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia w rozumieniu ustawy 
o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997r. (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 2142);
c) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 pzp, 
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
d) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy -  w tym okresie, o wartości brutto co najmniej 250.000,00 zł (słownie: dwieście 
pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, 
na rzecz których, dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, oraz załączeniem 
dowodów, określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, sporządzonego 
zgodnie z wymogami określonymi przez Zamawiającego w pkt. V A.1.2).c.
Dowodami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie są:

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. W przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert.
- oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca 
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli Wykonawca składa 
oświadczenie zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia
e) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków 
udziału w postępowaniu -  jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego;
f)  oświadczenia, że prace techniczne związane z serwisem i konserwacją systemu wykonywane będą 
przez kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego oraz że usługi ochrony fizycznej 
realizowane będą przez kwalifikowanych pracowników ochrony;
g) ważnego pozwolenia radiowego na używanie radiowych urządzeń nadawczo-odbiorczych 
pracujących w sieci monitoringu radiowego oraz w sieci dyspozytorskiej, zgodnie z Ustawą z dnia 16 
lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1954) gwarantującego realizację 
przedmiotowej usługi z jego wykorzystaniem (lokalizacje wszystkich budynków Zamawiającego muszą 
znajdować się w obszarze/zasięgu działania nadajników radiowych, określonym w pozwoleniu 
radiowym). W przypadku alternatywnych sposobów łączności wymagane udokumentowanie prawo do 
korzystania z łączności GSM z dedykowanym adresem IP, wydzielonego pasma łączności GSM lub 
innego sposobu łączności, zapewniającego świadczenie usługi w sposób i na poziomie wymaganym 
przez Zamawiającego, a opisanym szczegółowo w Załączniku nr 1 do IWZ;
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W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje powierzenie danej części zamówienia Podwykonawcom, 
musi złożyć stosowne pozwolenie/dokument wystawiony na Podwykonawcę spełniający wymagania 
Zamawiającego;
h) oświadczenia, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą 
niż 1.500.000,00 zł; potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia (kopia polisy) będzie niezbędne do 
podpisania umowy. W przypadku braku powyższego dokumentu, umowa nie zostanie podpisana, a 
Zamawiający ma prawo do roszczeń względem Wykonawcy, zgodnie z przepisami;
i) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecz
nej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwier
dzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub za
warcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

j)  oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne.

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 składa dokument lub dokumenty wystawione 
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio opisane 
wymagania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert.

4. Wykonawca najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu zamieszczenia przez Zamawiającego na 
stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 
w art. 24 ust.l pkt. 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić 
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

5. W zakresie nieuregulowanym IWZ zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju 
z 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016r. poz. 1126 z późn. zm.).

6. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń, o którym mowa w pkt. 1 lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do 
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierające błędy lub 
budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia 
lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu 
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

7. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 
zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przed siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia 
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 
innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy 
lub kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów, mogą być 
poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę albo te podmioty albo wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego -  odpowiednio w zakresie 
dokumentów, które każdego dotyczą.
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9. Oświadczenia dotyczące wykonawcy/ wykonawców występujących wspólnie i innych podmiotów, na 
których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art.22a ustawy 
składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem.

10. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

11. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.l ustawy.

12. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których 
mowa w Dz. VI IWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych 
wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, 
o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym wykonawca jest zobowiązany do 
przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania dokumentów

1. Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się 
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. -  Prawo 
pocztowe (adres Zamawiającego: 24-100 Puławy, ul. Lubelska 7), osobiście, za pośrednictwem 
posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (adres poczty elektronicznej: 
pulawv(a)pulawv.sr.ąov.pl), z zastrzeżeniem, że forma pisemna pod rygorem nieważności wyma
gana jest dla niżej wymienionych czynności:

a) złożenia oferty
b) zmiany oferty
c) powiadomienia zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę oferty,
d) złożenia oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI lit. A pkt 1 IWZ.

UWAGA:

1. Zamawiający najpóźniej następnego dnia (roboczego) po otrzymaniu oświadczeń, wnio
sków, zawiadomień przekazanych drogą elektroniczną będzie informował Wykonawcę o 
ich otrzymaniu. Brak takiej informacji oznacza, że Zamawiający przesłanych przez Wyko
nawcę dokumentów nie otrzymał.

2. Zamawiający posiada jedno Biuro Podawcze zlokalizowane w siedzibie Sądu (ul. Lubelska 
7, 2 4 -1 0 0  Puławy).

2. Zamawiający przekazując oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje o wyborze najkorzyst
niejszej oferty, odrzuceniu oferty, wykluczeniu Wykonawcy, unieważnieniu postępowania oraz 
inne informacje drogą/pocztą elektroniczną, żąda od ich adresata niezwłocznego potwierdzenia 
faktu ich otrzymania.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający do
mniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres e-mail podany przez Wykonawcę w 
ofercie zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

Zmawiający na żądanie Wykonawcy niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania oświadczeń, wnio
sków, zawiadomień oraz informacji przekazanych drogą elektroniczną.

3. Skutek doręczenia oświadczeń, wniosków, zawiadomień, wezwań i innych informacji kierowanych
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do Wykonawcy przez Zamawiającego:

Poczta elektroniczna -fa k t  wprowadzenia wiadomości do serwera Wykonawcy jest równoznaczny 
z doręczeniem wiadomości, bez konieczności otrzymania potwierdzenia otrzymania wiadomości.

UWAGA: Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o awarii 
swojego konta poczty elektronicznej oraz wskazania drogi komunikacji na czas awarii. Niedopeł
nienie tego obowiązku będzie skutkowało uznaniem korespondencji wysłanej na wskazany wcze
śniej adres za doręczoną.

4. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

5. W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy powinni posługiwać się 
następującym znakiem postępowania: D- 213 -1/19.

6. Osobami wyznaczonymi do kontaktu w sprawie postępowania są: P. Dorota Skibińska, P. Jacek
Mogielnicki - dorota.skibinska@pulawy.sr.gov.pl, jacek.mogielnicki@pulawy.sr.gov.pl
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści IWZ.

8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści IWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, 
jednak nie później niż na 1 dzień przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyja
śnienie treści IWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Za
mawiający zamieści treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez podania źródła zapytania) na stronie 
internetowej, na której udostępniono IWZ.

9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 
mowa w pkt. 8.

10. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej IWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

11. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający w każdym czasie, przed terminem składania ofert 
może zmienić treść IWZ.

13. O każdej zmianie IWZ Zamawiający zamieści informacje na stronie internetowej w miejscu udo
stępnienia IWZ.

14. W przypadku, gdy w związku ze zmianą treści IWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 
zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający 
może przedłużyć termin składania ofert. W takiej sytuacji wszelkie prawa i zobowiązania Wyko
nawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi, z zastrzeżeniem pkt 8.

12. Zamawiający informację o przedłużeniu terminu składania ofert zamieści na stronie internetowej
w miejscu udostępnienia IWZ.

13. Jeżeli zmiana treści IWZ spowoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieści
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na stronie internetowej w miejscu udostępnienia IWZ.

14. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI lit. A pkt. 1 IWZ, oświadczeń 
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub 
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub doku
menty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, 
Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w 
terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby od
rzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania (art. 26 ust 3 ustawy Pzp).
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15. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 
Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich zło
żenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępo
wania (art. 26 ust 3a ustawy Pzp).

VIII Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta oraz oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI lit. A pkt 1 IWZ należy sporządzić w języku
polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej, opatrzone własnoręcznym podpisem.

Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowa
nym podpisem elektronicznym.

Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorem formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do 
IWZ.

Ponadto do oferty należy załączyć pozostałe dokumenty, o których mowa w IWZ, w tym formularz 
cenowy stanowiący Załącznik nr 3 do IWZ.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami określone zostały w 
IWZ.

Treść oferty musi odpowiadać wymogom określonym w IWZ i w załącznikach do IWZ.

2. Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez osobę/y upoważniona/e do reprezentowa
nia Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 
Zamawiający uznaje, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać i 
imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego i imienia 
i nazwiska to znak musi być uzupełniony napisem (np. w formie pieczęci), z którego można odczy
tać imię i nazwisko podpisującego.

Uwagi dodatkowe:

a. w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii doku
mentów przez osobę/y inną/e niż uprawniona/e do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania 
zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, należy do oferty dołączyć stosowne 
pełnomocnictwo, z którego wynika upoważnienie do dokonywania tych czynności). Pełno
mocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgod
ność z oryginałem przez notariusza;

b. poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający 
identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu 
za zgodność z oryginałem) oraz wskazywać, iż czynność jest dokonywana w celu 
poświadczenia za zgodność z oryginałem poprzez umieszczenie ww. wskazania na 
dokumencie mechanicznie lub odręcznie.

3. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała 
oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta unie
możliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.

4. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własno
ręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu). Całość oferty powinna być złożona w 
formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

6. Koperta (opakowanie) powinna zawierać dane Wykonawcy i być zaadresowana do Zamawiającego 
z wyraźnym dopiskiem/ oznaczeniem:
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Oferta na usługi ochrony i powiązane na potrzeby SR w Puławach 
- nie otwierać przed dniem 14 listopada 2019 r. przed godz. 8:30

7. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w 
postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, 
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. 
zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i 
jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

8. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wy
konawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębior
stwa" lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacz
nego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszel
kie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez za
strzeżeń.

9. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty 
pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed 
terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich sa
mych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA". Ko
perty oznaczone „ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził 
zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do 
oferty.

10. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i popra
wek z napisem na kopercie „WYCOFANIE". Koperty, których dotyczy wycofanie nie będą otwierane. 
Do wycofania oferty musi być dołączony dokument, z którego wynika, że osoba podpisująca wy
cofanie oferty jest uprawniona do reprezentowania Wykonawcy.

11. Oferty należy składać w Biurze Podawczym Sądu (Puławy, ul. Lubelska 7, parter) albo przesłać na 
adres Zamawiającego: ul. Lubelska 7, 24 - 100 Puławy w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 14 listopada 2019r. do godz. 08:00

12. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozdz. VI lit. A pkt. 2 i 4 IWZ, a także oświadczenie 
składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii 
oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego 
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie za
mówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każ
dego z nich dotyczą.

13. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez danego Wykonawcy większej liczby 
ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego Wykonawcę.

14. Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

a) prawidłowo wypełniony Formularz ofertowy i cenowy [w załączeniu wzór formularz do ewen
tualnego wykorzystania - Załącznik nr 2 i 3 do IWZ], zawierający w szczególności: wskazanie 
oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące
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terminu realizacji zamówienia, warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą 
oraz o akceptacji wszystkich postanowień IWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń;

b) dokumenty i oświadczenia wymagane do złożenia wraz z ofertą określone w rozdz. VI lit. A IWZ;

c) stosowne pełnomocnictwo/a (jeżeli dotyczy);

d) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie -  dokument stwierdzający 
ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo 
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
(uwaga: w przypadku spółki cywilnej, wspólników tej spółki uznaje się za Wykonawców wspól
nie ubiegających się o udzielenie zamówienia).

15. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści IWZ.

16. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 
język polski.

17. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie 
zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

18. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie 
art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie 
przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeże
nie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego za
strzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

19. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnia
nia warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyj
mie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówie
niu na stronie BIP;

20. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów składanych 
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wyklucze
nia, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bez
płatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wy
konawcę oświadczenia lub dokumenty.

21. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów składanych 
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wyklucze
nia, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumen
tów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu 
potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, skorzysta z posiada
nych oświadczeń lub dokumentów, o ile będą one aktualne.

22. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzie
lenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ra
mach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wspólnicy spółki 
cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.

24. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Treść oferty musi odpowiadać wymogom określonym w IWZ oraz załącznikach do IWZ.
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Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający wyraża zgodę na powierzenie części zamówienia podwykonawcy, za wyjątkiem stacji 
dyspozytorskiej - Stanowiska Dowodzenia i Monitorowania Alarmów; na podstawie art. 36b pzp 
Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, która Wykonawca zamierza powierzyć 
podwykonawcom.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

25. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, w formie papierowej, pisemnie.
Ceną oferty jest cena brutto za całość zamówienia, z uwzględnieniem wszelkich kosztów dodatkowych 
związanych ze świadczeniem usługi (np. dojazd na miejsce usługi, wyposażenie pracownika itp.). Cena 
oferty oraz jej elementy składowe winny być wyliczone i podane zgodnie z Ustawą z dnia 09 maja 2014r. 
o informowaniu o cenach towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2019r. poz. 178). Cena oferty nie jest ceną 
ryczałtową.
Walutą rozliczeniową między Wykonawcą a Zamawiającym jest złoty polski i w tej walucie winna być 
przygotowana oferta, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cena brutto oferty musi być obliczona zgodnie z obowiązującą w dniu składania ofert stawką podatku 
VAT.

26. Oferta i wszystkie załączniki do niej powinny być podpisane przez umocowanego przedstawiciela 
lub przedstawicieli Wykonawcy, upoważnionego do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, 
zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie, w sposób umożliwiający identyfikację 
osoby podpisującej - podpis czytelny lub pieczątka imienna wraz z podpisem.

27. W celu zapewnienia integralności oferty proponujemy zszycie, parafowanie i numerowanie
poszczególnych stron. Proponujemy, aby na ostatniej stronie oferty umieścić klauzulę „niniejsza oferta 
zaw iera_____ stron, zszytych i kolejno ponumerowanych".

28. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1. jest niezgodna z ustawą
2. jej treść nie odpowiada treści IWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp
3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji
4. zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia
5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia
6. zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu
7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie
omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp
8. Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 pzp na przedłużenie terminu 
związania ofertą
9. wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy
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10. jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a 
tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób
11. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

29. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę 
do ceny najkorzystniejszej oferty;

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający 
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

W przypadku, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej 
oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który zamawiający miałby 
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

30. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie 
wszystkich wykonawców, którzy:

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem 
terminu składania ofert,

2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

IX. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą -  30 dni od terminu składania ofert.
Termin ten może ulec przerwaniu i przedłużeniu tylko w przypadkach określonych Ustawą PZP

X. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert 
A
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (ul. Lubelska 7, 24 -100 Puławy, Biuro Podawcze - 
parter) w terminie do dnia 14.11.2019r. godz. 08:00.
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Lubelska 7, 24 -1 0 0  Puławy 
w pok. 322 (sala konferencyjna -  II piętro) dnia 14.11.2019r. godz. 8:30.

B
Z treścią ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
Otwarcie ofert jest jawne.
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Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką planuje przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia
Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane nazwy i adresy Wykonawców a także informacje dotyczące 
ceny oraz pozostałych kryteriów oceny ofert, zawarte w ofertach.
Informacje z otwarcia ofert Zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie internetowej, zgodnie z 
dyspozycją art. 86 ust. 5 Ustawy pzp.

C
Ocena ważności ofert pod względem formalnym, zgodności z IWZ oraz według kryteriów oceny ofert 
przyjętych w IWZ nastąpi na posiedzeniu niejawnym Komisji Przetargowej.

XI. Kryteria oceny ofert
- cena 60 pkt 
W rozbiciu:
C l  Cena ochrony fizycznej, monitoringu i pozostałych
wymienionych w wierszach 1 -1 1  formularza ofertowego RAZEM 55 pkt
C2 Cena za 1 nieuzasadniony podjazd grupy interwencyjnej
wiersz 12 formularza ofertowego 1 pkt
C3 Cena za 1 dodatkową godzinę ochrony fizycznej
wiersz 13 formularza ofertowego 2 pkt
C4 Cena za jedną usługę konwojowania pracownika Zamawiającego 
wiersz 14 formularza ofertowego 2 pkt

D - doświadczenie liczone w ten sposób, że za każdy wykazany KONTRAKT 5 pkt, maksymalnie 40 
pkt.

Przez KONTRAKT rozumie się umowę o świadczenie usług dozorowo - ochronnych w jednostce 
sądownictwa przez okres nie krótszy niż 1 rok, świadczone w całości (rozpoczęte i zakończone) 
w ciągu ostatnich 5 lat, o wartości rocznej nie mniejszej niż 75.000 zł brutto. Aby Zamawiający przyznał 
punkty w tym kryterium wymagane jest oświadczenie Wykonawcy, w którym zawarta będzie informacja 
co do zakresu, terminu, wartości usługi oraz usługodawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
zweryfikowania prawdziwości danych zawartych w ww. Oświadczeniu.

W toku badania ofert Zamawiający może zażądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert, w sposób przewidziany w art. 87.1 pzp
Jeżeli zaoferowana cena lub ich istotne elementy składowe wydają się rażąco niskie w stosunku do 
przedmiotu zamówienia, celem ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę, Zamawiający zwróci 
się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w sposób określony w art. 90 pzp.

Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne omyłki 
polegające na niezgodności oferty z IWZ, w sposób określony w art. 87 pzp.

Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób:
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a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, 
przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,
b) jeżeli cenę podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowy jest ten zapis, który 
odpowiada wyliczeniu wynikającemu z przeliczenia jednostek miar i cen jednostkowych.
c) jeżeli cena brutto nie odpowiada sumie ceny netto oraz należnego podatku VAT, wyliczonego jako 
iloczyn ceny netto i obowiązującej stawki, przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę netto oraz stawkę 
podatku VAT.

Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe w opisany wyżej sposób uwzględnia konsekwencje 
rachunkowe dokonanych poprawek.

Zamawiający nie poprawi omyłki wynikającej z zastosowania nieprawidłowej stawki podatku VAT. 
Sposób prawidłowego wyliczenia ceny oferty został szczegółowo podany w formularzu cenowym, 
stanowiącym załącznik nr 2 do IWZ.

XII. Tryb oceny ofert
Oceny ofert dokona Komisja Przetargowa 
Oferty zostaną ocenione w dwóch etapach:
I Etap -  ocena merytoryczna według kryteriów określonych w pkt. XI.

Ocena punktowa ofert zostanie dokonana według algorytmu: 
p i  2 3 4 =  Cn 1,2,3,4 x W l,2,3,4 

' ' ' Co 1,2,3,4

Gdzie: Cn 1,2,3,4 
W l,2,3,4 
Co 1,2,3,4 
P I ,2,3,4

- najniższa cena z ważnych ofert odpowiednio w danej pozycji
- waga kryterium (odpowiednio 55,1,2,2 pkt zgodnie z zapisami pkt. XI IWZ)
- cena oferty odpowiednio w danej pozycji
- uzyskana ilość punktów odpowiednio w każdej pozycji

P = P I + P2 + P3 + P4+D

Gdzie : P - ilość punktów uzyskanych łącznie
P I , P2 , P3, P4 - ilość punktów uzyskanych w poszczególnych pozycjach w kryterium „cena" 
D - ilość punktów uzyskanych w kryterium „doświadczenie"

Wskazówka
- najwyższą ilość punktów w kryterium „cena"(odpowiednio 55,1,2,2) w każdej pozycji uzyska oferta 
z najniższą ceną w danej pozycji
- za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą ilością punktów (suma punktów 
z poszczególnych pozycji), a w przypadku uzyskania jednakowej punktacji (miejsce pierwsze i drugie 
jednakowa ilość punktów) wybrana zostanie oferta spośród tych dwóch, z niższą ceną w pozycji C l, 
z zastrzeżeniem art. 91.5 pzp
- obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
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II Etap - ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty. Oferty nie spełniające wymagań 
określonych pzp i IWZ zostaną odrzucone. Wykonawcy nie spełniający warunków udziału 
w postępowaniu zostaną wykluczeni, a ich oferty uznane za odrzucone.

XIII. Formalności, które muszą być dopełnione w celu zawarcia umowy oraz ustalenia dodatkowe 
odnośnie umowy.
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres 
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 wykonywana działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone;

3) unieważnieniu postępowania,
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa 
w pkt. 1) na stronie internetowej.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.
Umowa zostanie podpisana niezwłocznie, w terminie nie krótszym niż 1 dzień od dnia przesłania 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty- umowa może zostać zawarta przed upływem 
wskazanego terminu, jeżeli podyktowane jest to istotnym interesem Zamawiającego. Niezwłocznie po 
udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej podmiotowej BIP, a jeśli nie 
ma strony podmiotowej BIP na stronie internetowej informację o udzieleniu zamówienia, podając 
nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego.

2. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach:

a) w przypadku wzrostu kosztów spowodowanych wzrostem wynagrodzenia minimalnego o co 
najmniej 5%, za wyjątkiem wzrostu co do którego Wykonawca posiadał wiedzę na dzień 
składania oferty

b) w przypadku wzrostu kosztów spowodowanych wzrostem stawki godzinowej dla umów - 
zlecenia i umów o dzieło o co najmniej 5%, za wyjątkiem wzrostu co do którego Wykonawca 
posiadał wiedzę na dzień składania oferty

c) w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT
d) w przypadku, gdy wybranego wykonawcę ma zastąpić nowy wykonawca, w wyniku połączenia, 

podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy 
lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie 
zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych 
zmian umowy.

e) W wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego 
podwykonawców

3 . Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, powinien dostarczyć przed podpisaniem umowy:
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a) wykaz osób, które będą świadczyć usługi ochrony fizycznej w jego imieniu, wraz 
z podaniem łączącej strony zależności, z zachowaniem wymogu opisanego w Dziale III Dodatkowe 
wymagania związane z realizacją zamówienia
Obowiązek ten dotyczy również wszystkich nowo przyjętych przez Wykonawcę osób, świadczących 
w imieniu Wykonawcy usługi na rzecz Zamawiającego.
b) dokumenty potwierdzające ich (osób wymienionych w pkt. a) znajomość przepisów ustawy z 
dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 412 ze zm.), przepisów 
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 
przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.), przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 419) oraz przepisów dotyczących 
odpowiedzialności karnej za naruszenie ochrony informacji niejawnych

Wykonawca każdorazowo przedstawi:
- kopie zaświadczeń lekarskich, świadczących o stanie zdrowia osób przewidzianych do realizacji usługi, 
zezwalających na wykonywanie zadań określonych przez Zamawiającego w IWZ i załącznikach do niej 
(zaświadczenie lekarskie dopuszczające do pracy z urządzeniami rentgenowskimi, wystawione przez 
uprawnionego lekarza)
- kopie zaświadczeń o ich przeszkoleniu w zakresie obsługi posiadanych przez Zamawiającego urządzeń 
rentgenowskich do prześwietlania bagażu -  stosownie do złożonego przez Wykonawcę w formularzu 
ofertowym oświadczenia
- oświadczenie o niekaralności osób przewidzianych do realizacji usługi ochrony fizycznej (Zamawiający 
zastrzega sobie możliwość zażądania na każdym etapie realizacji umowy dokumentów/kopii 
dokumentów potwierdzających prawidłowość złożonego oświadczenia)
- kopie dokumentów potwierdzających wpisanie pracowników na listę kwalifikowanych pracowników 
ochrony, prowadzoną przez Komendę Główną Policji

- potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie umów o prace z pracownikami lub kopie stosownych 

dokumentów ZUS ZUA (kopie dokumentów ZUS i umowy/umów o prace powinny zostać zanonimizo- 

wana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pra

cowników; imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia 

umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania).

4. W przypadku, gdy złożona do umowy polisa ubezpieczeniowa utraci ważność w okresie 
obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nową niezwłocznie po jej zawarciu, 
pod rygorem rozwiązania umowy bez wypowiedzenia oraz dochodzenia przez Zamawiającego 
odszkodowań w oparciu o kodeks cywilny.

5. Niedopełnienie obowiązków, wynikających z zapisów IWZ, w tym w szczególności wynikających 
z Dz. XIII pkt. 3-4 IWZ, uznane zostanie przez Zamawiającego, jako uchylanie się Wykonawcy od zawarcia 
umowy.
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6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie się uchylał od zawarcia umowy, 
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

XIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy pzp.

XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy i wadium
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Do wadium mają zastosowanie przepisy zawarte w Ustawie pzp, w szczególności art. 45 -  46.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych, w sposób 
określony w art. 45 Ustawy pzp.

Numer rachunku bankowego Zamawiającego:
43 1130 1017 0021 1002 6690 0004

W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument wadialny należy załą
czyć do oferty w oddzielnej koszulce lub kopercie (nie zszywać z ofertą) albo złożyć na Biurze Podaw- 
czym Sądu (ul. Lubelska 7, Puławy). Wadium powinno zostać wniesione do upływu terminu składania 
ofert.

Zamawiający zaleca składanie gwarancji lub poręczeń w formie oryginału. Zamawiający wymaga złoże
nia oryginału gwarancji lub oryginału poręczenia w zakresie wniesienia wadium w przypadku, gdy po
zostawienie oryginału w posiadaniu Wykonawcy może uniemożliwić Zamawiającemu dochodzenie 
roszczeń przysługujących z gwarancji/poręczenia oraz jeżeli stwarza to zagrożenie wygaśnięcia/odwo- 
łania/bezskuteczności ustanowionego w ten sposób zabezpieczenia interesu Zamawiającego.

XVI. Załączniki do IWZ:
1. opis przedmiotu zamówienia
2. formularz ofertowy
3. formularz cenowy
4. wzór umowy z załącznikami:

lu . opis usługi ochronnej
2u. wykaz osób
3u. protokół konserwacji
4u. protokół z interwencji kontrolnej
5u. wykaz godzin
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