
1 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Nr postępowania: BZP.2411.18.2019.BD 
 
 
 
 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE 
 

w postępowaniu na realizację zamówienia pod nazwą: 

 
 

Usługa ochrony 5 obiektów UWr, realizowana w formie montażu urządzeń 
elektronicznych (nadajników) oraz monitorowania sygnałów lokalnych 

systemów alarmowych. 
 
 

Załącznik nr 1 Formularz Oferty 

Załącznik nr 1a Kalkulacja ceny 

Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 3 Wzór umowy z załącznikami: 
• zał. nr 1 do umowy – Protokół odbioru; 

• zał. nr 2 do umowy – Lista ustanowionych przedstawicieli 
zamawiającego; 

• zał. nr 3 do umowy – Zakres czynności grupy interwencyjnej 
w obiekcie chronionym. 

Załącznik nr 4 Oświadczenie na podst. art. 25a ust. 1 Pzp – dotyczące przesłanek 
wykluczenia 

Załącznik nr 5 Oświadczenie na podst. art. 25a ust. 1 Pzp – dotyczące spełniania 
warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 6 Oświadczenie  dotyczące przesłanki wykluczenia z postępowania na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23. 
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I. ZAMAWIAJĄCY 

Uniwersytet Wrocławski 

Pl. Uniwersytecki 1 
50-137 Wrocław 

NIP PL: 896-000-54-08 
REGON: 00000-1301 

II.  DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Uniwersytet Wrocławski Biuro Zamówień Publicznych  
ul. Kuźnicza 49-55 

50-138 Wrocław 
piętro I pokój 100 

2. Osoba wyznaczona do kontaktu: 

Bożena Dziuba 

Tel. 71/ 375 28 22 

Faks 71/ 375 24 72  

bzp@uwr.edu.pl  
3. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem strony prowadzą  pisemnie, drogą 

elektroniczną, faksem. 
Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem:  
„Usługa ochrony 5 obiektów UWr, realizowana w formie montażu urządzeń 
elektronicznych (nadajników) oraz monitorowania sygnałów lokalnych 
systemów alarmowych monitorowania sygnałów systemu alarmowego.” 

      Nr postępowania: BZP.2411.18.2019.BD 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.) zwanej 
dalej ustawą Pzp. Przedmiotowe zamówienie stanowi usługę społeczną o wartości 

mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość 750 000 euro. 
2. Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne wymienione w załączniku XIV do 

dyrektywy 2014/24/UE. 
3.   Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodów CPV (Wspólny Słownik Zamówień):  

4. Ogłoszenie o zamówieniu udostępnione zostało na stronie internetowej 
www.bip.uni.wroc.pl/ od dnia: 01.08.2019 r. 

IV.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL OGŁOSZENIA 

1. Ogłoszenie stanowi zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, pod nazwą: 

„Usługa ochrony 5 obiektów UWr, realizowana w formie montażu urządzeń 
elektronicznych (nadajników) oraz monitorowania sygnałów lokalnych 
systemów alarmowych” 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w języku polskim. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. 
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje 

odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę. 
4. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie 
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Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm podwykonawców 
(o ile podwykonawcy są znani). 

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 
67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 

6. Zamawiający nie będzie udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
7. Ogłoszenie niniejsze nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. 

V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ OKREŚLENIE WIELKOŚĆI LUB ZAKRESU 

1. Przedmiotem zamówienia jest ochrona mienia Uniwersytetu Wrocławskiego – obiektów 
wymienionych w pkt. 2 - realizowana w formie: 

- bezpośredniej ochrony fizycznej polegającej na: 
a) stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych                                       

w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, tj. monitorowaniu 
sygnałów lokalnych systemów alarmowych, znajdujących się w budynkach UWr, 
wymienionych w ust. 1,  

b)  ochronie doraźnej, tj. podjazdach grup interwencyjnych. 
- zabezpieczenia technicznego, polegającego na montażu elektronicznych urządzeń, 

sygnalizujących zagrożenie chronionego mienia, tj. nadajników radiowych lub GSM. 
2. Lokalizacje obiektów podlegających ochronie: 

a) Budynek Główny przy pl. Uniwersyteckim 1, 3 strefy: 
- Aula Leopoldina i pomieszczenia zaplecza, 

- Sala Longchampsa, sala Banacha, sala Pod Filarem, 
- Wieża Matematyczna, 

b) Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Koszarowej 3/25, 
c) Wydział Filologiczny przy ul. Pocztowej 9, 

d) Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Szewskiej 50/51, 
e) Biuro Karier przy ul. Kuźniczej 49/55. 

3. Szczegółowy opis świadczenia usług, o których mowa w pkt 1 zawiera Załącznik nr 2 do 
Ogłoszenia: Opis przedmiotu zamówienia. 

4. Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia oraz płatności określa Załącznik nr 3 do 
Ogłoszenia: Wzór umowy wraz z załącznikami tj. Protokołem odbioru, Listą ustanowionych 
przedstawicieli Zamawiającego oraz Zakresem czynności grupy interwencyjnej w obiekcie 

chronionym. 

VI.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania zamówienia:  

- Bezpośrednia ochrona fizyczna od 14.10.2019 r do 13.10.2022 r. 
- Montaż nadajników radiowych/GSM w dniu 14.10.2019 r. 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

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

1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania.  
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej tj. 
spełnia następujący warunek szczegółowy: 

Wykonawca spełni ten warunek, jeśli wykaże, że posiada ważną koncesję w zakresie 
usług ochrony osób i mienia – zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 22 sierpnia 

1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity z Dz. U. z 2017 r., poz. 2213). 
1.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. 
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1.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. 

2. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia (spółki cywilne/konsorcja). 

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub 

kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do 
oferty. 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przez 
dwóch lub więcej Wykonawców warunek wskazany w pkt 1.2.1. musi być spełniony 

przez tego z Wykonawców, który będzie odpowiedzialny za wykonanie zakresu prac, 
dla których wymagane jest posiadanie koncesji. 

3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny 
wpływ na realizację zamówienia. 

4. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców: 

4.1. którzy nie wykazali spełniania warunków udziału, o których mowa w sekcji VII 
pkt 1.2 Ogłoszenia; 

4.2. którzy nie wykazali, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 
ust 1 pkt 13-23 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;  

5. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na 
podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę, o których mowa 

w sekcji VIII Ogłoszenia, na zasadzie spełnia-nie spełnia. 

VIII. WYKAZ DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ 

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych 

w sekcji VII oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia Zamawiający żąda 
złożenia wraz z ofertą następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień 
składania ofert: 

1.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 
z postępowania i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie 

wskazanym w Zał. nr 4 i nr 5 do Ogłoszenia; 
1.2. Pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania 

zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania 
oferty nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych. 

1.3. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeśli dotyczy; 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 
oświadczenia, o których mowa w pkt 1.1 składa każdy z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te powinny potwierdzać spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców 

wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia. 

3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 

o której mowa w sekcji XI pkt 4 Ogłoszenia, przekaże zamawiającemu oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP (Zał. nr 6 do Ogłoszenia) - w formie 
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Wraz ze złożeniem 



5 
 

oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 
ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców. 

4. Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego. 

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 
5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

4.1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębnie przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 
Pzp. 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 

upadłości. 
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę nie wydaje się takiego dokumentu 
zastępuje się go oświadczeniem wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 

uprawnionych do jego reprezentacji, złożonym przed notariuszem lub organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę wykonawcy. 
4.2. Koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest 

wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych 
w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania; 
4.3. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania 

warunków udziału odpowiednio w zakresie, w którym każdy z Wykonawców spełnia 
warunki udziału. 

5. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw 
wskazanych w pkt 1 – 4 lub są one niekompletne, wadliwe lub budzą wątpliwości 
Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia, uzupełnienia lub wyjaśnienia 

w wyznaczonym przez siebie terminie, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub 
poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania . 
6. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, 

o których mowa w sekcji VIII w pkt. 4 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.  

7. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w sekcji VIII są sporządzone 
w języku obcym wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia 

na język polski.  

UWAGA: 
Zamawiający dołączył do niniejszego Ogłoszenia wzory załączników, które są 
materiałem uzupełniającym, a ich forma nie może być traktowana przez 

Wykonawców, jako obowiązująca. Za treść oferty oraz jej kompletność odpowiada 
Wykonawca. 



6 
 

IX. WADIUM 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

X. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY  

1. Wykonawcy, zobowiązani są do dokładnego zapoznania się z informacjami zawartymi 

w Ogłoszeniu oraz do przygotowania oferty zgodnie z określonymi w nim 
wymaganiami. Oferta w swojej treści musi odpowiadać treści Ogłoszenia. 

2. Wykonawca składa wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 
1) Formularz oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do 

Ogłoszenia – w formie oryginału; 
2) Kalkulacja ceny, sporządzona według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1a do 

Ogłoszenia - w formie oryginału; 

3) Dokumenty o których mowa w sekcji VIII pkt 1 – w formie oryginału. 
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z 
tłumaczeniem na język polski. Zaleca się, aby oferta była napisana na komputerze, 

maszynie do pisania lub w sposób czytelny - ręcznie długopisem bądź niezmywalnym 
atramentem. 

4. Ewentualne poprawki w tekście muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane. 
5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 

(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż 
jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub 

pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) 
upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą 

być podpisane przez wszystkie te osoby. 
6. Oferta i wszystkie załączone dokumenty, oświadczenia składane przez Wykonawcę 

muszą być podpisane czytelnie, w sposób pozwalający zidentyfikować osobę 

podpisującą, lub opatrzone dodatkowo pieczątkami imiennymi przez osoby zdolne do 
czynności prawnych w imieniu Wykonawcy. 

7. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać 
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie 

wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty 
należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię 

stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby upoważnione do 
reprezentowania Wykonawcy. 

8. Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego, o których mowa w sekcji VIII pkt 4 
należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego. 

9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, 
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, 

którego każdego z nich dotyczą.  
10. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu 

lub kopii oświadczenia, sporządzonych w formie papierowej, własnoręcznym 

podpisem. 
11. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie 

Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nazw i adresów 
podwykonawców – o ile są znani. Jednocześnie Wykonawca ponosić będzie pełną 

odpowiedzialność za zadania wykonywane przez podwykonawcę. 
12. Wykonawcy mogą wnosić pytania do Zamawiającego dotyczące zapisów Ogłoszenia i 

załączników: mailem, faksem bądź pisemnie na adres wskazany w sekcji II 
Ogłoszenia. Odpowiedzi na pytania zostaną zamieszczone na stronie podmiotowej 
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BIP. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie zapisów Ogłoszenia lub załączników wpłynie później 
niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert 

lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub 
pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

13. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmienić treść Ogłoszenia i 
załączników, w szczególności przedłużyć termin składania ofert. Dokonana zmiana 

zostanie udostępniona na stronie BIP. 
14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

niezależnie od wyników wyboru Wykonawcy zamówienia.  
15. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419 z późn. zm.), Wykonawca winien w sposób 

niebudzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane. Informacje te powinny być opatrzone 

klauzulą: „tajemnica przedsiębiorstwa” i umieszczone w osobnym dokumencie. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

16. Postępowanie ma charakter jawny z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający nie ujawni 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie 

składania ofert zastrzeże, że konkretnie wskazane informacje nie mogą być 
udostępniane innym podmiotom. Wraz z zastrzeżeniem Wykonawca zobowiązany jest 

wykazać w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 2 
ustawy z 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

XI.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Oferty należy składać w trwale zamkniętym opakowaniu oznaczonym: 
a) nazwą, adresem Wykonawcy; 

b) nazwą Zamawiającego i adresem miejsca składania ofert z dopiskiem:  

Postępowanie nr BZP.2411.18.2019.BD pn.: Usługa ochrony 5 obiektów UWr, 
realizowana w formie montażu urządzeń elektronicznych (nadajników) oraz 

monitorowania sygnałów lokalnych systemów alarmowych. 
Nie otwierać przed dn. 19.08.2019 r. przed godz. 10:30. 

2. Oferty należy złożyć do dnia 19.08.2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie 

Zamawiającego pod adresem wskazanym w sekcji II pkt 1. Oferty złożone po 
wyznaczonym terminie będą zwrócone bez otwierania. Decyduje godzina wpływu 

oferty do Zamawiającego. 
3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.08.2019 r. o godz. 10:30 w Biurze 

Zamówień Publicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Kuźnicza 49/55, 50-138 
Wrocław, I piętro, pokój 100. Podczas otwarcia ofert podaje się informacje wskazane 

w sekcji XI pkt 4 Ogłoszenia. 
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej 

informacje dotyczące: 

a) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c)  cen zawartych w ofertach. 
5. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę – 

zmiany lub wycofanie złożonej przez siebie oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy 
zostaną dokonane przed upływem terminu składania ofert. 

6. Zmiany, poprawki, modyfikacje złożonej oferty musza być złożone w miejscu i według 
zasad obowiązujących przy składaniu ofert. Odpowiednio opisane koperty (paczki) 

zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA”. W przypadku 
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złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć 
napisem „ZMIANA NR…”. 

7. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia 
podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie 

należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. 
Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć 

dopiskiem „WYCOFANE”. 

XII. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 

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

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy. 

3. Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania 

ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

XIII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ 

1. Cena oferty brutto będzie obejmowała cały przedmiot zamówienia ze wszystkimi 
kosztami wynikającymi z niniejszego ogłoszenia wraz z załącznikami, jakie poniesie 

Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia. 

2.  W Tabeli 1 zamieszczonej w Kalkulacji ceny, załącznik nr 1a do Ogłoszenia, podano: 

- w kol. 2: Nazwę usługi – „Dostawa i zainstalowanie nadajników oraz udostępnienie 
ich na czas trwania zamówienia - opłata jednorazowa”.  

- w kol. 4: Ilość nadajników (szt.) 
W części tabeli przeznaczonej do wypełnienia przez Wykonawcę należy podać - 
wpisując cyfry z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku - w poz. A: 

- kol. 3: jednostkową cenę netto wyrażoną w PLN,; 
- kol. 5 [kol.3 x kol.4]: wartość netto-poz.A, w PLN, jako iloczyn jednostkowej ceny 

netto (kol. 3) i ilości sztuk nadajników (kol. 4); 
- kol. 6: stawkę podatku VAT w %; 

- kol. 7 [kol.5 x kol.6]: wartość podatku VAT, w PLN, jako iloczyn wartości netto-poz.A 
(kol. 5) i stawki podatku VAT (kol. 6); 

- kol. 8 [kol.5 + kol.7]: wartość brutto-poz.A, jako sumę wartości netto-poz.A (kol. 5) 
i wartości podatku VAT (kol. 7); 

3. W Tabeli 2 zamieszczonej w Kalkulacji ceny, załącznik nr 1a do Ogłoszenia, podano:  
- kol. 2: Nazwę usługi – „Monitorowanie sygnałów oraz gotowość podjęcia 

interwencji”.  
- kol. 4: Ilość obiektów (szt.) 

- kol. 5: Liczbę miesięcy wykonywania usługi. 
W części tabeli przeznaczonej do wypełnienia przez Wykonawcę należy podać - 

wpisując cyfry z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku - w poz. B: 
- kol. 3: miesięczny abonament za jeden obiekt netto, w PLN; 
- kol. 6 [kol.3 x kol.4 x kol.5]:  wartość netto-poz.B, w PLN, jako iloczyn miesięcznego 

abonamentu za jeden obiekt netto (kol.3), ilości obiektów (kol.4) i liczby miesięcy 
wykonywania usługi; 

- kol. 7: stawkę podatku VAT w %; 
- kol. 8 [kol.6 x kol.7]: wartość podatku VAT, w PLN, jako iloczyn wartości netto-poz.B 

(kol. 6) i stawki podatku VAT (kol. 7),; 
- kol. 9 [kol.6 + kol.8]: wartość brutto-poz.B, jako sumę wartości netto-poz.B (kol.5) 

i wartości podatku VAT (kol.7); 
4.  W Tabeli 3 zamieszczonej w Kalkulacji ceny, załącznik nr 1a do Ogłoszenia, 

Wykonawca jest zobowiązany podać w pozycji C: cenę ofertową brutto, jako sumę 
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wartości brutto-poz.A, podanej w Tabeli 1, w kol. 8 i wartości brutto-poz.B podanej w 
Tabeli 2, w kol. 9. 

Cenę ofertową brutto należy odpowiednio przenieść  do Formularza oferty (załącznik 
nr 1 do SIWZ). 

5. Cenę ofertową brutto podaną w Formularzu oferty (załącznik nr 1 do Ogłoszenia) 

i wszystkie kwoty wskazane w Kalkulacji ceny (załącznik nr 1a do Ogłoszenia) należy 
podać cyfrowo, w złotych polskich (PLN), z zaokrągleniem do dwóch miejsc po 

przecinku. Cenę ofertową brutto należy podać również słownie w Formularzu oferty. 

UWAGA: Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku 

według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie 

drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 

5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie. 

6. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy. 

7. W sytuacji, gdy wykonawca złoży ofertę której wybór prowadziłby do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów 
i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny 

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

8. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN. 

XIV. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Oferty złożone w terminie oraz spełniające opisane powyżej wymogi formalne 
i merytoryczne zostaną ocenione zgodnie z następującymi kryteriami:  

1) Kryterium 1: Cena (C) – waga 60%; 
2) Kryterium 2: Czas dojazdu grupy interwencyjnej w dzień (D) -  waga 30%; 
3) Kryterium 3: Termin płatności faktur (F) - waga 10 %; 

 
Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych 

kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt.  

2. Łączna wartość punktowa oferty wyliczana będzie wg wzoru: 

          W = C + D + F 

gdzie: 
C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena; 

D - oznacza wartość punktową w kryterium Czas dojazdu grupy interwencyjnej w dzień 
(tj. od 6:00 do 22:00) od momentu wezwania; 

F - oznacza wartość punktową w kryterium Termin płatności faktur; 

Maksymalna łączna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 

100 pkt. 

2.1. Sposób obliczania wartości punktowej według ww. kryteriów: 

1) Wartość punktowa C w kryterium Cena wyliczana będzie według wzoru: 
C = (Cmin/Cn) x 60  

gdzie: 

C - oznacza liczbę punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium Cena 

Cmin – [PLN] cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert; 
Cn – [PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej oferty. 

 
Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy 
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w kryterium Cena wynosi 60 pkt. 

2) Wartość punktowa w kryterium D Czas dojazdu grupy interwencyjnej w dzień 

wyliczana będzie według wzoru: 
D = (Dmin/Dn) x 30  
gdzie: 
Dmin - Czas dojazdu grupy interwencyjnej w dzień – najkrótszy wśród ocenianych 

ofert (w minutach); 
Dn - Czas dojazdu grupy interwencyjnej w dzień – w ocenianej ofercie (w minutach); 

Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy 
w kryterium Czas dojazdu grupy interwencyjnej w dzień wynosi 30 pkt. 

a) Wykonawca zobowiązany jest w Formularzu oferty podać czas dojazdu grupy 

interwencyjnej na miejsce wezwania w dzień (tj. 6:00 – 22:00), liczony od 
momentu odebrania sygnału alarmowego, w pełnych minutach. Wymagany przez 

Zamawiającego maksymalny czas dojazdu grupy interwencyjnej na miejsce 
wezwania w dzień wynosi 20 minut. 

b) Jeżeli Wykonawca wskaże czas dojazdu grupy interwencyjnej na miejsce wezwania 

w dzień dłuższy niż 20 minut lub nie wskaże w Formularzu oferty żadnego czasu 
dojazdu, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie zapisu w sekcji XV pkt 5 

ppkt 1 Ogłoszenia.  

c) Jeżeli Wykonawca poda w Formularzu oferty czas dojazdu grupy interwencyjnej na 

miejsce wezwania w dzień krótszy niż 10 minut do porównania i oceny ofert 
Zamawiający przyjmie czas 10 minut, natomiast do umowy zostanie przyjęty czas 

zadeklarowany przez Wykonawcę w Formularzu ofert. 

3) Wartość punktowa F w kryterium Termin płatności faktur wyliczana będzie wg wzoru: 

F = (Fn/Fmax) x 10 

Fn – Termin płatności faktur (w dniach) – ocenianej oferty; 

Fmax – Termin płatności faktur (w dniach) – najdłuższy wśród ocenianych ofert. 

Maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy w kryterium 

Termin płatności faktur wynosi – 10 pkt. 

a) Wykonawca podaje termin płatności faktur w Formularzu oferty w liczbach 

całkowitych. 

b) Wymagany przez Zamawiającego minimalny termin płatności faktur w wynosi 
14 dni, a maksymalny 30 dni. 

c) W przypadku, gdy Wykonawca w Formularzu oferty wskaże termin płatności faktur 

za usługę krótszy niż 14 dni lub dłuższy niż 30 dni lub nie wskaże żadnego 
terminu płatności, oferta będzie podlegać odrzuceniu na podstawie zapisu 

w sekcji XV pkt 5 ppkt 1 Ogłoszenia. 

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów 
w łącznej ocenie punktowej. 

5. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam punktowy bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród 

tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej 
cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w 

terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając 
oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych 
ofertach. 
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6. Wartości C, D i F  będą wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg 
zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w gorę powoduje zaokrąglenie drugiej 

cyfry po przecinku w gorę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to 
druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie. 

XV. BADANIE OFERT 

1. Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w zakresie złożonej 
oferty. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą 

negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem pkt 4 ppkt 3, dokonywanie 
jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

2. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę lub części 
składowe ceny wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci 

się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących 
wyliczenia ceny. Art. 90 ustawy Pzp stosuje się. 

3. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na 

wykonawcy. 
4. Zamawiający poprawi w tekście oferty: 

1) oczywiste omyłki pisarskie; 
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek; 
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Ogłoszeniem, niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, 
którego oferta została poprawiona; 

5. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 
1) jest niezgodna z Ogłoszeniem; 

2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

3) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia, w 
szczególności oferta została złożona przez wykonawcę, który wezwany do udzielenia 

wyjaśnień zgodnie z pkt 2 nie udzielił wyjaśnień lub dokonana ocena wyjaśnień 
potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu 
zamówienia.; 

4) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; 
5) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 4 ppkt 3; 
6) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w sekcji XII pkt 3, na przedłużenie 

terminu związania ofertą; 
7) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli 

zamawiający żądał wniesienia wadium; 
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.  

XVI. WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy:  
1. który nie podlega wykluczeniu; 
2. którego oferta niepodległa odrzuceniu; 

3. którego oferta otrzyma najwyższą ocenę punktową dokonaną zgodnie z kryteriami 
opisanymi w sekcji XIV. 

2. Zamawiający oceni i porówna oferty złożone przez wykonawców niepodlegających 
wykluczeniu z niniejszego postępowania w okolicznościach, wskazanych w sekcji VII 

Ogłoszenia oraz których oferty nie podlegają odrzuceniu na podstawie sekcji XV pkt 5. 
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, 

zamawiający może wybrać ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów spośród 
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pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny lub unieważnić 
postępowanie. 

4. Informację o udzieleniu zamówienia albo odpowiednio informację o nieudzieleniu 
zamówienia Zamawiający zamieści niezwłocznie po udzieleniu zamówienia lub decyzji 

Zamawiającego o unieważnieniu postępowania na stronie podmiotowej Biuletynu 
Informacji Publicznej. W informacji o udzieleniu zamówienia Zamawiający poda nazwę 

(firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę o wykonanie 
zamówienia. Niniejsze informacje Zamawiający przekaże Wykonawcom, którzy złożyli 

oferty. 
5. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych odpowiednio 

w art. 93 ustawy Pzp. 
6. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy 
przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna 

określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac 
przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres 
realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości 
wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu 

wykonania zamówienia 

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY 

1. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
wysokości 10% oferowanej ceny brutto., 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy. 

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku 
następujących formach w: 

- pieniądzu; 
- poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo–

kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

- gwarancjach bankowych; 
- gwarancjach ubezpieczeniowych; 

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 
ustawy   z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem  
na następujący rachunek bankowy: 

Santander Bank Polska S.A. 
nr konta 12 1090 2503 0000 0001 1257 6100 

5. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż w pieniądzu złożone zostanie w Kwesturze 
Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. Uniwersyteckim 1 we Wrocławiu (pok. nr 108, 

I piętro). 
6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia. 

Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 
149 Pzp. 

7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione 
w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było 

ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

8. Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie bankowe oraz 
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poręczenia innych instytucji winny zostać złożone w formie dokumentu oryginalnego. 
Dokument zabezpieczenia powinien być wystawiony na Zamawiającego, mieć formę 

oświadczenia bezwarunkowego, nieodwołalnego i płatnego na pierwsze pisemne 
żądanie Zamawiającego. 

XVIII. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO W ZWIĄZKU 
Z PROWADZONYM POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO. 

1. 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”, Zamawiający informuje, że:  

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, 

pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław; 
• inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Wrocławskim  jest Pan 

dr Krzysztof Ziemba, IOD@uwr.edu.pl, tel. 71 375 95 36; 
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
nr BZP.2411.18.2019.BD, pn. Usługa ochrony 5 obiektów UWr, realizowana 
w formie montażu urządzeń elektronicznych (nadajników) oraz 
monitorowania sygnałów lokalnych systemów alarmowych, prowadzonym na 

podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. –Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm); 

• 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 (t.j. Dz. U. 

z 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; 
• 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; 
• 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*; 

− 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 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; 
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− 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. 

2.  Jeżeli na etapie realizacji umowy nastąpi taka konieczność, Zamawiający będzie 
wymagał podpisania umowy powierzenia danych osobowych. 

______________________ 
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

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

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

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

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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nr postępowania: BZP.2411.18.2019.BD 

 

FORMULARZ OFERTY 
1. Niniejszym, po zapoznaniu się z treścią Ogłoszenia, składam/y ofertę na realizację 

przedmiotowego zamówienia publicznego. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia pn.: 
 

Usługa ochrony 5 obiektów UWr, realizowana w formie montażu urządzeń 
elektronicznych (nadajników) oraz monitorowania sygnałów lokalnych systemów 

alarmowych. 

 
opisany szczegółowo w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do Ogłoszenia) 

zobowiązuję/emy się zrealizować w zakresie ustalonym w umowie (Załącznik nr 3 
do Ogłoszenia) na niżej wymienionych warunkach: 

 

CENA OFERTOWA BRUTTO (2): 
Kwota przeniesiona z Kalkulacji ceny (załącznik nr 1a 
do Ogłoszenia) 

……………………………………….. zł 

Słownie złotych brutto: 
………………………..………………………………………………………………………..……………………………………………. 

Oferujemy czas dojazdu grupy interwencyjnej na 
miejsce wezwania w dzień: 

………………….. [minut] 

Oferujemy termin płatności faktur        ……………………….. [dni] 

2. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi 

przedmiotu zamówienia i nie wnoszę/wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, a 
zamówienie zrealizujemy zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (Zał. nr 2 do 
Ogłoszenia). 

3. Oświadczam/y, że jesteśmy związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania 
ofert. 

4. Oświadczam/y, że akceptuję/emy bez zastrzeżeń Istotne postanowienia umowne 
przedstawione w Ogłoszeniu, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą 

zobowiązujemy się zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez 
Zamawiającego. 

5. Oświadczamy, że informacje zamieszczone na następujących stronach(1): 
……………………… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane. 
(W załączeniu składamy uzasadnienie). 

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

   (miejscowość, data)                                            (pieczęć i podpis osób uprawnionych 
                                                                                   do reprezentowania wykonawcy 

…………………………………………………………… 
pieczęć wykonawcy 

Załącznik nr 1 do OGŁOSZENIA 
strona  

z ogólnej liczby stron  

Nazwa wykonawcy / Wykonawców występujących wspólnie(1): 

Adres: 

Adres korespondencyjny:  

NIP: REGON: 

Telefon:  e-mail: 
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cd. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia, postępowanie nr BZP.2411.18.2019.BD 

6.  Powierzymy podwykonawcom następujący zakres rzeczowy zamówienia(1): 

 

Nazwa (firma) i adresy podwykonawców Zakres rzeczowy 

  

  

 

7. Oświadczam/y, że moje/ nasze dokumenty KRS/CEIDG są dostępne za pomocą 
bezpłatnych, ogólnodostępnych baz danych, adres strony www ………………………………… 

8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO(3) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu. (4) 

 

 
 

 
 

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

   (miejscowość, data)                                                                (pieczęć i podpis osób uprawnionych 
do reprezentowania wykonawcy 
 
 
 

(1) - Wykonawca wypełnia, jeżeli dotyczy 

(2) - Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Polski, oraz jeśli na 
podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku od towarów i 
usług w Polsce, Wykonawca wskazuje w ofercie wyłącznie cenę netto (tj. nieobejmującą 
podatku od towarów i usług). 

(3) - rozporządzenie 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). 

(4) -W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 
13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści 
oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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Postępowanie nr BZP.2411.18.2019.BD 

…………………………………………………………………. 
Pieczęć Wykonawcy 

Załącznik nr 4 do OGŁOSZENIA 

strona  

z ogólnej liczby stron  

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
składane na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  

 
Wykonawca: …………………………………………………………………………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres) 

KRS/CEiDG/NIP/PESEL (w zależności od podmiotu): ………………………………………………………… 

reprezentowany przez: ……………………………………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

Usługa ochrony 5 obiektów UWr, realizowana w formie montażu urządzeń 
elektronicznych (nadajników) oraz monitorowania sygnałów lokalnych systemów 

alarmowych. 

prowadzonego przez: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław 

oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

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

pkt 12-22 Pzp. 
2.  Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 5 

pkt 1 Pzp. 
 
............................................                                                 …………………………….……………………… 
       (miejscowość, data)                                                        (pieczęć i podpis osób uprawnionych  
                                                                                                 do podejmowania zobowiązań) 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 
podstawie art. …………… ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 
spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust.5 pkt 1 Pzp) 
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością , na podstawie art. 24 ust. 8 
Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………………………… 
 

 
 
 
............................................                                                …………………………….……………………… 
       (miejscowość, data)                                                      (pieczęć i podpis osób uprawnionych  
                                                                                                 do podejmowania zobowiązań) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 

 

 

............................................                                                                 …………………………….……………………… 
      (miejscowość, data)                                                                          (pieczęć i podpis osób uprawnionych  

                                                                                                 do podejmowania zobowiązań)
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Postępowanie nr BZP.2411.18.2019.BD 

…………………………………………………………………. 
Pieczęć Wykonawcy 

Załącznik nr 5 do OGŁOSZENIA 

strona  

z ogólnej liczby stron  

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
składane na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
Wykonawca: ……………………………………………………………………………………………………….…………… 

(pełna nazwa/firma, adres) 

KRS/CEiDG/NIP/PESEL (w zależności od podmiotu): ………………………………………………………… 

reprezentowany przez: ……………………………………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

Usługa ochrony 5 obiektów UWr, realizowana w formie montażu urządzeń 
elektronicznych (nadajników) oraz monitorowania sygnałów lokalnych systemów 

alarmowych. 

prowadzonego przez: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław 
oświadczam, co następuje: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez 

zamawiającego w OGŁOSZENIU o zamówieniu na usługi społeczne sekcji VII pkt 1.2. 
 

 

 

 

 

............................................                                                  …………………………….……………………… 
       (miejscowość, data)                                                        (pieczęć i podpis osób uprawnionych  

                                                                                                 do podejmowania zobowiązań) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 

 

 

 

 

............................................                                                  …………………………….……………………… 
       (miejscowość, data)                                                        (pieczęć i podpis osób uprawnionych  

do podejmowania zobowiązań)
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Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 
internetowej „Informacji z otwarcia ofert” 

nr postępowania: BZP.2411.18.2019.BD 

………………………………………………………… 
pieczęć Wykonawcy 

Załącznik nr 6 do OGŁOSZENIA 

strona  

z ogólnej liczby stron  
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp 

DOTYCZĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (art. 24 ust. 1 pkt 23) 
 
Wykonawca: ……………………………………………………………………………………………………….…………… 

(pełna nazwa/firma, adres) 

KRS/CEiDG/NIP/PESEL (w zależności od podmiotu): ………………………………………………………… 

reprezentowany przez: ……………………………………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
Usługa ochrony 5 obiektów UWr, realizowana w formie montażu urządzeń 

elektronicznych (nadajników) oraz monitorowania sygnałów lokalnych systemów 
alarmowych. 

prowadzonego przez: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław 

oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

Po zapoznaniu się z listą wykonawców, którzy złożyli ofertę w ww. postępowaniu: 

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

pkt 23 ustawy Pzp, gdyż nie należę do tej samej grupy kapitałowej, co inni wykonawcy 
w postępowaniu. 
 

…………….…….……….……. r.                                        ………….………………………………………. 
(miejscowość, data)                                                      (pieczęć i podpis osób uprawnionych  

                                                                  do podejmowania zobowiązań) 

2.
* Oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej, co inni wykonawcy 

w postępowaniu i są to podmioty wymienione poniżej: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres) 

w związku z czym zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania 
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Jednocześnie przedkładam dowody, że 
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia: …………………………………………………………………………………………… 
 

…………….…….……….……. r.                                        ………….………………………………………. 
(miejscowość, data)                                                      (pieczęć i podpis osób uprawnionych  

                                                                  do podejmowania zobowiązań) 

* wypełnić odpowiednio oświadczenie 1 lub 2 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 
…………….…….……….……. r.                                        ………….………………………………………. 
(miejscowość, data)                                                      (pieczęć i podpis osób uprawnionych  

                                                                  do podejmowania zobowiązań) 


