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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: 

Katarzyna Pawełczyk 

Tel. 71/ 375 20 04 

Faks 71/ 375 24 72  

bzp@uwr.edu.pl 

3. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem strony prowadzą  pisemnie, faksem, drogą 

elektroniczną. 

Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn: Ochrona mienia 
Uniwersytetu Wrocławskiego - połączonych budynków przy ul. Uniwersyteckiej 
22-26 (bud. A), ul. Kuźniczej 46 (bud. B), ul. Więziennej 8-12 (bud. C) oraz 
budynku przy ul. Szewskiej 49.  
Nr postępowania: BZP.2411.18.2017.BO 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp. 

Przedmiotowe zamówienie stanowi usługę społeczną o wartości mniejszej od wyrażonej 

w złotych równowartości 750 000 euro. 

Przedmiotem umowy są usługi społeczne wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 

2014/24/UE. 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodów CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 

79710000-4 – usługi ochroniarskie 

Ogłoszenie o zamówieniu udostępnione zostało na stronie internetowej www.bip.uni.wroc.pl/ 

od dnia: 16.08.2017 r. 

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie stanowi zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, pod nazwą:  

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn: Ochrona mienia 
Uniwersytetu Wrocławskiego - połączonych budynków przy ul. Uniwersyteckiej 
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22-26 (bud. A), ul. Kuźniczej 46 (bud. B), ul. Więziennej 8-12 (bud. C) oraz 
budynku przy ul. Szewskiej 49. 

 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. Wykonawca 

może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Ogłoszenie niniejsze nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. 

V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ OKREŚLENIE WIELKOŚĆI LUB ZAKRESU 

1.  Wykonawca będzie świadczył usługę ochrony mienia Uniwersytetu Wrocławskiego: połączonych 

budynków Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii przy ul. Uniwersyteckiej 22-26 (bud. A), 

ul. Kuźniczej 46 (bud. B), ul. Więziennej 8-12 (bud. C) oraz budynku Instytutu Historii przy ul. 

Szewskiej 49, realizowaną w formie: 

1) 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 w/w obiektach, 

b) ochronie doraźnej, tj. podjazdach grup interwencyjnych, 

2) zabezpieczenia technicznego, polegającego na montażu elektronicznych urządzeń 

i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionego mienia, tj. dwóch 

nadajników GSM/GPRS. 

2. Ochrona obiektów i mienia Zamawiającego winna by realizowana na zasadach określonych w ustawie 

z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. DZ. U. z 2016 r. poz. 1432 z późn. zm.) oraz 

zgodnie z art. 227 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 (DZ. U. Nr 164 poz. 

1365 z późn. zm.) 

3. Szczegółowy opis świadczenia usług, o których mowa w pkt 1 zawiera Opis przedmiotu zamówienia 

stanowiący Załącznik nr 5 do Ogłoszenia. 

4. Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia oraz płatności określa Wzór umowy stanowiący 

Załącznik nr 6 do Ogłoszenia. 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania zamówienia:  

1) Termin montażu nadajników (2szt.): w dniu 16.11.2017 r. 

2) Termin wykonywania usługi monitorowania sygnałów lokalnych systemów alarmowych 

(wraz z podjazdami grup/patroli interwencyjnych): od 16.11.2017 r. do 30.11.2020 r. 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

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

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 

ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj. posiadają ważną 

koncesję w zakresie usług ochrony osób i mienia zgodnie z postanowieniami ustawy 

z dnia 22 sierpnia 1997 o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1432) lub 

inny dokument potwierdzający, 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.  

b) Zdolności technicznej lub zawodowej: 

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, 
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należycie wykonał lub – w przypadku gdy usługa jest nadal wykonywana – 

należycie wykonuje, co najmniej jedną umowę/kontrakt na usługę w zakresie 

ochrony mienia, spełniającą następujący warunek: 

- usługa wykonywana była nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy; 

- wartość wykonanej usługi wynosiła co najmniej 3000,00 zł brutto. 

W przypadku usług będących w trakcie wykonywania, wymagania w zakresie 

wartości i terminu wykonywania danej usługi, dotyczą części umowy już 

zrealizowanej (tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania usługi do upływu terminu 

składania ofert) i te parametry (wartość i termin) wykonywania usługi Wykonawca 

obowiązany jest podać w Wykazie usług, tj. Załączniku nr 2 do Ogłoszenia. 

UWAGA! Do przeliczenia wartości występujących w innych walutach niż PLN 

Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie średni kurs Narodowego Banku 

Polskiego (NBP), z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie 

internetowej www.bip.uni.wroc.pl, przy czym średnie kursy walut dostępne są pod 

następującym adresem internetowym:  

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.html 

2. Wykonawca winien samodzielnie spełnić warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający 

informuje, że będzie uznawał tylko usługi realizowane bezpośrednio przez Wykonawców 

składających ofertę. 

3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie 

oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę, o których mowa w sekcji VIII, na 

zasadzie spełnia-nie spełnia. 

4. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(spółki cywilne/konsorcja). 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich 

musi spełniać warunki wskazane w pkt 1 ppkt 1 i 2 lit. „a”. 

Warunek opisany w pkt. 1 ppkt 2 lit. b) Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli przynajmniej 

jeden z Wykonawców spełni wymagany warunek. Nie dopuszcza się łączenia potencjałów 

Wykonawców składających ofertę wspólną. 

VIII. WYKAZ DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ 

1. Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów: 

1.1. Formularz oferty, tj. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia zawierający m.in. nazwę i adres 

Wykonawcy i dane kontaktowe oraz informacje o których mowa w sekcji X pkt 2 

Ogłoszenia. 

1.2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp i o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu, tj. Załącznik nr 3 do Ogłoszenia; 

1.3. Ważna koncesja, o której mowa w sekcji VII pkt 1 ppkt 2 lit. „a”. 

1.4. Odpis 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 
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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. 

1.5. Wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 

usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi 

zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź 

inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, 

a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w 

stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, tj. Załącznik nr 2 do 

Ogłoszenia; 

1.6. 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. 

1.7. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia – jeśli dotyczy; 

1.8. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. tj. Załącznik nr 4 do 

Ogłoszenia. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, 

że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie to wykonawca składa w terminie 

3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w sekcji 

XIII ust. 3 Ogłoszenia. 

2. Jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą wymaganych oświadczeń, dokumentów lub 

pełnomocnictw wskazanych w pkt 1.2 - 1.7 lub nie złoży oświadczenia, o którym mowa w 

pkt 1.8 we wskazanym terminie lub są one niekompletne, wadliwe lub budzą wątpliwości 

Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia, uzupełnienia lub wyjaśnienia w 

wyznaczonym terminie. 

IX. WADIUM 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

X. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA  
I OTWARCIA OFERT 

1. Wykonawcy zainteresowani realizacją zamówienia, zobowiązani są do dokładnego 

zapoznania się z informacjami zawartymi w Ogłoszeniu oraz do przygotowania oferty 

zgodnie z określonymi w nim wymaganiami.  

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Zaleca się, aby oferta była napisana na komputerze, maszynie do pisania lub w sposób 

czytelny - ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. 

3. Ewentualne poprawki w tekście muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane. 

4. 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. 
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5. Oferta i wszystkie załączone dokumenty, oświadczenia składane przez Wykonawcę muszą 

być podpisane czytelnie lub opatrzone dodatkowo pieczątkami imiennymi przez osoby 

zdolne do czynności prawnych w imieniu Wykonawcy. 

6. 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. 

7. Formularz oferty, pełnomocnictwa, oświadczenia, o których mowa w sekcji VIII pkt. 1.2. i 

pkt 1.8. Ogłoszenia, muszą być złożone w oryginale. Dokumenty, o których mowa w sekcji 

VIII pkt 1.3. – 1.5. załączone do Formularza oferty należy złożyć w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

8. Jeśli Wykonawca nie załączy do oferty dokumentu, o którym mowa w sekcji VIII, pkt 1.4. 

Zamawiający skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych, bezpłatnych 

bazach danych. Wykonawca powinien wskazać w Formularzu oferty  ogólnie dostępne, 

elektronicznie prowadzone bazy danych, z których Zamawiający może bezpłatnie pozyskać 

określone dokumenty.  

9. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca 

zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nazw i adresów podwykonawców. Jednocześnie 

Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za zadania wykonywane przez 

podwykonawcę. 

10. 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 BIP. 

11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

niezależnie od wyników wyboru Wykonawcy zamówienia.  

12. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu Ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 

2003 r. Nr 153, poz.1503 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. 

13. 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 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

14. Oferty należy składać w trwale zamkniętym opakowaniu oznaczonym: 

a) nazwą, adresem Wykonawcy; 

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

postępowanie nr BZP.2411.18.2017.BO 
Ochrona mienia Uniwersytetu Wrocławskiego - połączonych budynków przy 
ul. Uniwersyteckiej 22-26 (bud. A), ul. Kuźniczej 46 (bud. B), ul. Więziennej 
8-12 (bud. C) oraz budynku przy ul. Szewskiej 49 
Nie otwierać przed 7.09.2017 r.  godz. 10:30. 

15. Oferty należy złożyć do dnia 7.09.2017 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego pod 

adresem wskazanym w sekcji II pkt 1. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą 
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rozpatrywane. Decyduje godzina wpływu oferty do Zamawiającego. 

16. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 7.09.2017 r. o godz. 10:30 w Biurze Zamówień 

Publicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Kuźnicza 49/55, 50-138 Wrocław, I piętro, 

pokój 100. 

17. Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w zakresie złożonej 

oferty. 

XI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ 

1. Cena oferty brutto będzie obejmowała cały przedmiot zamówienia ze wszystkimi kosztami 

wynikającymi z niniejszego ogłoszenia i załączników, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 

należytej realizacji przedmiotu zamówienia, tj. kosztu monitorowania sygnałów systemu 

alarmowego wraz z montażem i umożliwieniem korzystania z nadajnika oraz podjazdami 

grup interwencyjnych w całym okresie zlecenia. 

2. Wykonawca w Formularzu ofertowym podaje: 

1) w poz. 1 (dostawa, zainstalowanie i korzystanie z nadajników (2 szt.) przez cały okres 

trwania zlecenia) – cenę netto, kwotę podatku VAT (stawka 23 %), cenę brutto; 

wpisując liczby z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, 

2) w poz. 2 (monitorowanie sygnałów oraz gotowość podjęcia interwencji): 

kol. 3 – cenę netto miesięcznego abonamentu za jeden obiekt, 

kol. 4 - kwotę podatku VAT (stawka 23%) za jeden obiekt, 

kol. 5 -  cenę brutto za 36,5 miesięcy za dwa obiekty 

wpisując liczby z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, 

3) w poz. 3 – MAKSYMALNĄ CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO jako sumę pozycji w kolumnie 

5, liczbą i słownie. 

3. Cenę ofertową brutto należy podać w polskich złotych (PLN) z uwzględnieniem należnego 

podatku VAT, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. 

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. 

4. 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. 

XII. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Oferty złożone w terminie oraz spełniające opisane powyżej wymogi formalne i 

merytoryczne zostaną ocenione zgodnie z następującym kryterium: 

Cena – 100% 
2. Wartość punktowa oferty wyliczana wg wzoru: 

C = 100 x Cmin/Cn 
gdzie: 

Cmin – cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert; 

Cn –cena ofertowa brutto badanej oferty; 

3. Wartości C obliczane będą 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 

górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie 

ulega zmianie. 

W wyniku oceny opartej na wskazanym wyżej kryterium oceniana oferta może uzyskać  
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maksymalnie 100 punktów. 

4. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką 

samą ilość punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. 

XIII. WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:  

1. spełnia wszystkie warunki określone w sekcji VII Ogłoszenia; 

2. jest zgodna z treścią ogłoszenia; 

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

XII. 

2. Zamawiający oceni i porówna oferty złożone przez wykonawców niepodlegających 

wykluczeniu z niniejszego postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp oraz spełniających warunki udziału w postępowaniu.  

3. 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. 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, 

zamawiający może wybrać ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów spośród 

pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny lub unieważnić 

postępowanie. 

5. 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. 

6. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych odpowiednio w art. 93 

ustawy Pzp. 

7. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe z uwzględnieniem 

konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. 

XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY 

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XV. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ 

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

XVI. UWAGI KOŃCOWE 

Wykonawcy uczestniczącemu w niniejszym postępowaniu nie przysługuje odwołanie do 

Krajowej Izby Odwoławczej.  
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nr postępowania: BZP.2411.18.2017.BO 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

1. Uczestnicząc w postępowaniu pn.: 

Ochrona mienia Uniwersytetu Wrocławskiego - połączonych budynków przy ul. 
Uniwersyteckiej 22-26 (bud. A), ul. Kuźniczej 46 (bud. B), ul. Więziennej 8-12 (bud. C) 

oraz budynku przy ul. Szewskiej 49 

Składam/y niniejszą ofertę na wykonanie zamówienia za cenę ofertową: 

 
 
 
................................                                ……………………………………………………….. 
(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*: 

Adres: 

Adres korespondencyjny:  

NIP: REGON: 

Telefon:……………………. Faks:…………………………….. e-mail:…………………………………………………………. 

Poz. Nazwa usługi Cena netto 
(zł) 

Kwota podatku 
VAT (stawka 23%) 

(zł) 

Cena brutto 
(zł) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Dostawa, 

zainstalowanie i 

korzystanie z 

nadajników 

(2 szt.) 
………………………… zł 

 
……….………….. zł 

(poz.1 kol.3x23%) 
………………………… zł 
(poz.1 kol.3 + poz.1 kol.4) 

 
 

2. 

Całkowite 
wynagrodzenie 
za monitorowanie 
sygnałów i 
gotowość 
podjęcia 
interwencji  
 

……………….. zł/m-c 
miesięczny abonament netto 

za 1 obiekt 

………………..… zł 
(poz. 2 kol 3 x 23 %) 

 

…………….…….….. zł 
(poz. 2 kol 3 + poz. 2 kol. 4) 

x 36,5 m-ca x 2 obiekty 

 
3. 

MAKSYMALNA CENA OFERTOWA BRUTTO: 
(suma poz. w kol. 5)  ……………….………. zł 

 słownie: ………………………………………………………….………………………………………… zł 
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oraz oświadczam/y, że: 

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 (Załącznik nr 5 do SIWZ). 

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

4. Oświadczam/y, że akceptuję/emy bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Ogłoszeniu, w 
przypadku uznania naszej oferty za  najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć  umowę w 
miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. 

5. Powierzymy podwykonawcom następujący zakres rzeczowy zamówienia *: 

Nazwa (firma) i adresy podwykonawców Zakres rzeczowy  

  

  

6. Oświadczamy, że informacje zamieszczone na następujących stronach: ……………………… 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji* i nie mogą być udostępniane. (W załączeniu uzasadnienie). 

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

* Wykonawca wypełnia, jeżeli go dotyczy  
 
 
 
 
 

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

   (miejscowość, data)     (pieczęć i podpis osób uprawnionych 
do reprezentowania wykonawcy 
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nr postępowania: BZP.2411.18.2017.BO 

 
 
 
 

…………………………………………………………………… 
Pieczęć Wykonawcy 

Załącznik nr 2 do OGŁOSZENIA 

strona  

z ogólnej liczby stron  
 

WYKAZ USŁUG 
 

Ochrona mienia Uniwersytetu Wrocławskiego - połączonych budynków przy ul. 
Uniwersyteckiej 22-26 (bud. A), ul. Kuźniczej 46 (bud. B), ul. Więziennej 8-12 (bud. C) 

oraz budynku przy ul. Szewskiej 49 
 
 

Lp. 

Podmiot, na rzecz 
którego usługa 

została 
wykonana/jest 
wykonywana- 
nazwa i adres 

Przedmiot usługi 
Termin rozpoczęcia 
i zakończenia usługi 

1. 

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

……………………………… 

Nazwa usługi: ………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 
Ww. usługa obejmowała ochronę mienia oraz: 

1. była wykonywana nieprzerwanie przez 

okres co najmniej 6 miesięcy 

TAK / NIE * 

2. wartość ww. usługi wynosi ………….. zł 

brutto 

od ………………… 
dd/mm/rrrrr 

do ………………… 
dd/mm/rrrr 

*niepotrzebne skreślić 

Należy załączyć dowody potwierdzające, że wyżej wymieniona usługa została 
wykonana / jest wykonywana należycie. 
 
 
 
 
 
 ...........................     …………………………………………….……. 
 (miejscowość, data)     (pieczęć i podpis osób uprawnionych  

do reprezentowania wykonawcy 
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Postępowanie nr: BZP.2411.18.2017.BO 
 

 
 

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

Załącznik nr 3 do OGŁOSZENIA 

strona  

z ogólnej liczby stron  
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  

na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp 

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

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

(pełna nazwa/firma, adres) 
 
w zależności od podmiotu: 
…………………………………………………                                     ………………………………………………… 
          KRS/CEiDG                                                                      NIP/PESEL 
 
reprezentowany przez: 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
 

Ochrona mienia Uniwersytetu Wrocławskiego - połączonych budynków przy ul. 
Uniwersyteckiej 22-26 (bud. A), ul. Kuźniczej 46 (bud. B), ul. Więziennej 8-12 

(bud. C) oraz budynku przy ul. Szewskiej 49 
 

prowadzonego przez: 

 

Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław 

 
Oświadczam, że: 

 
1. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy 

Pzp i art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp 

2. Spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w  Ogłoszeniu o zamówienia,  rozdz. VII, pkt 1 ppkt 2 

 

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

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

nr postępowania: BZP.2411.18.2017.BO 

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

Załącznik nr 4 do SIWZ 

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 …………..……………… lub (w zależności od podmiotu) NIP/PESEL ………………………..………… 

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

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

Ochrona mienia Uniwersytetu Wrocławskiego - połączonych budynków przy ul. 
Uniwersyteckiej 22-26 (bud. A), ul. Kuźniczej 46 (bud. B), ul. Więziennej 8-12 

(bud. C) oraz budynku przy ul. Szewskiej 49 

Prowadzonego przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław 
oświadcza, 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) 


