POLSKIE RADIO –
REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W ŁODZI „RADIO ŁÓDŹ” S.A.
(dalej: Radio Łódź S.A.)
UL. NARUTOWICZA 130
90-146 ŁÓDŹ
NIP: 725-00-32-743
REGON: 470791055
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE
o wartości zamówienia wyższej niż 30.000 Euro i nieprzekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 750.000 Euro, o której mowa w art 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)
na

Usługi ochroniarskie - ochrona osób i mienia Spółki Radio Łódź S.A. oraz
konwojowanie środków pieniężnych
CPV: 64228200-2
znak sprawy: ZP/US/1/2018
Integralną część niniejszego ogłoszenia stanowią załączniki:
Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia,
Nr 2 – Wzór umowy,
Nr 3 – Formularz ofertowy,
Nr 4 – Wzór wykazu usług,
Nr 5 – Wzór wykazu osób przewidzianych do realizacji zamówienia,
Nr 6 – Wzór oświadczenia dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i brak
podstaw do wykluczenia;
Nr 7 –Wzór wykazu podwykonawców;
Nr 8 – Wzór zobowiązania podmiotu;
Nr 9 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej
Nr 10 –Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

ZATWIERDZAM:
Prezes Zarządu Redaktor Naczelny
Dariusz Szewczyk
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(podpis na oryginale)
I.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Łodzi „Radio Łódź” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi pod adresem: 90-146 Łódź, ul. G. Narutowicza 130,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144209,
kapitał zakładowy: 942.300,00 zł;
NIP: 725-00-32-743;
REGON: 470791055;
Adres do korespondencji: Radio Łódź SA
ul. Narutowicza 130
90-146 Łódź
Telefon:
Adres strony internetowej:

/42/ 675-38-15
https://www.radiolodz.pl/

E-mail do korespondencji w sprawie ogłoszenia: a.tomaszewska@radiolodz.pl
Znak postępowania: ZP/US/1/2018
Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym
znakiem.
II.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postpowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z pozn. zm.) zwanej dalej
ustawą, oraz treść niniejszego ogłoszenia wraz z załącznikami.
2. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art.138g ust. 1 pkt 1) ustawy tj. 750 000 Euro.
3. Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.
4. Szczegóły przedmiotu zamówienia zostały zawarte w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu
zamówienia do niniejszego ogłoszenia.
III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia są usługi ochrony, ochrona osób i mienia w obiektach Radia Łódź
S.A. oraz konwojowanie środków pieniężnych.
Kod CPV:

79710000 - 4 - usługi ochroniarskie (zasadniczy);
79714000 - 2 - usługi nadzoru;
79992000 - 4 - usługi recepcyjne.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w formie:
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2.
3.
4.
5.

a) bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w Radiu Łódź S.A. w granicach
obiektów i obszarów zlokalizowanych w Łodzi przy ul. Narutowicza 130;
b) konwojowania wartości pieniężnych lub innych przedmiotów wartościowych do
dwóch razy w miesiącu, w terminach wypłat wynagrodzeń (terminy będą uzgadniane przez strony na początku każdego miesiąca) – bez dodatkowego wynagrodzenia;
c) doraźnej ochrony fizycznej obiektów Radia Łódź S.A. przy ul. Narutowicza 130 w
Łodzi, w systemie całodobowym, przez Grupę Interwencyjną - bez dodatkowego
wynagrodzenia;
d) na żądanie Zamawiającego w godzinach wskazanych przez Zamawiającego, po
wcześniejszym, co najmniej 48 godzinnym uprzedzeniu – wzmocniona będzie obsada osobowa zmiany poprzez ustanowienie posterunku doraźnego – bez dodatkowego wynagrodzenia;
e) wykonanie nowego „Planu Ochrony Radia Łódź S.A.” wraz z wymaganymi załącznikami i uzgodnienie z ABW i Komendantem Wojewódzkim Policji w Łodzi.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do ogłoszenia – Wzór umowy.
Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego
oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 24 aa ustawy Pzp).
IV.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie 24 miesięcy od 05.07.2018 r. do 04.07.2020
r.
V.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają:
1) Warunki dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określone
działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ważną
koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i
mienia zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i
mienia ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2213 z późn. zm.).
2) Warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, ze jest ubezpieczony w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną nie niższą niż 500.000,00 zł.
3) Warunek dotyczy doświadczenia. Załącznik nr 4 – Wzór wykazu usług.
Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia
Zamawiający wymaga, by wykazał, iż wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
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– w tym okresie: dwie usługi, świadczone w ramach 2 odrębnych umów, polegające
na ochronie osób i mienia, o wartości każdej z usług nie mniejszej niż 200.000,00 zł
brutto, wraz z podaniem wartości zamówienia, przedmiotu zamówienia, daty
wykonywania zamówienia, podmiot na rzecz, którego usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonywane lub są
wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz, którego usługi były wykonywane, a
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne potwierdzające
ich należyte wykonanie powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert. W przypadku usług wykonywanych warunek
zostanie uznany za spełniony, gdy na dzień składania ofert zaawansowanie
wykonywaniu przedmiotu usługi wynosić będzie, co najmniej 200.000,00 zł brutto.
4) Warunek dotyczy zdolności technicznej lub zawodowej. Załącznik nr 5 – Wzór
wykazu osób przewidzianych do realizacji zamówienia.
1. Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie
dysponowała osobami, które zamierza skierować do realizacji przedmiotu
zamówienia, w szczególności odpowiedzialnym za świadczenie usługi bezpośredniej
fizycznej ochrony, kontrolę, jakości wraz z informacją na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania
przedmiotu zmówienia, a także zakres wykonywanych przez niego czynności oraz
informacje o podstawie dysponowania tymi osobami. Wykonawca winien wykazać, że
dysponuje w szczególności:
a) osobami do bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w Radiu Łódź S.A. w
granicach obiektów i obszarów zlokalizowanych w Łodzi przy ul. Narutowicza
130 – warunek konieczny: zatrudnienie na umowę o pracę. Służba ochrony
obiektu Radia Łódź S.A. pełniona będzie we wszystkie dni tygodnia, w systemie
ciągłym (całodobowo), na dwóch jednoosobowych posterunkach ochrony:
Posterunek nr 1 – ul. Narutowicza 130;
Posterunek nr 2 – wjazd na posesję od ul. H. Debicha
w godzinach 6.00 – 18.00 i 18.00 – 6.00.
Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, aby pracownicy Wykonawcy poza
wypracowaniem norm wynikających ze stosunku pracy wypracowali dodatkowe
godziny w ramach umowy cywilnoprawnej w ramach bezpośredniej ochrony
fizycznej, o którym mowa w niniejszym podpunkcie, Zamawiający dopuszcza by
pracownicy poza wypracowaniem norm wynikających ze stosunku pracy
wypracowali dodatkowe godziny w oparciu o umowy cywilnoprawne jednakże
wyłącznie w odniesieniu do usług dodatkowych, o których mowa w poniższych
pkt b). – f).
b) osobami do konwojowania wartości pieniężnych lub innych przedmiotów
wartościowych do dwóch razy w miesiącu, w terminach wypłat wynagrodzeń
(terminy będą uzgadniane przez strony na początku każdego miesiąca) –
Zamawiający dopuszcza zatrudnienie tych osób w ramach umowy
cywilnoprawnej;
c) osobami do doraźnej ochrony fizycznej obiektów Radia Łódź S.A. przy ul.
Narutowicza 130 w Łodzi, w systemie całodobowym, przez Grupę Interwencyjnej
– Zamawiający dopuszcza zatrudnienie tych osób w ramach umowy
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cywilnoprawnej;
d) osobami do posterunku doraźnego: na żądanie Zamawiającego w godzinach
wskazanych przez Zamawiającego, po wcześniejszym, co najmniej 48 godzinnym
uprzedzeniu – Zamawiający dopuszcza zatrudnienie tych osób w ramach umowy
cywilnoprawnej;
e) minimum 1 osobą do wykonania nowego „Planu Ochrony Radia Łódź S.A.” wraz
z wymaganymi załącznikami i uzgodnienie z ABW i Komendantem
Wojewódzkim Policji w Łodzi – Zamawiający dopuszcza zatrudnienie tych osób
w ramach umowy cywilnoprawnej;
f) osobami, które w czasie realizacji zamówienia będą wpisane na listę
kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, która będzie pełnić funkcję u
Wykonawcy Szefa Ochrony – Zamawiający dopuszcza zatrudnienie tych osób w
ramach umowy cywilnoprawnej;
2. Wykonawca przed podpisaniem umowy z Zamawiającym przedstawi oświadczenie
Wykonawcy/Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu
zamówienia. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia,
wskazanie, że czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia wykonują
osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz wskazanie liczby tych osób,
rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu. Oświadczenie musi być podpisane przez
osobę uprawnioną do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy/Podwykonawcy.
Niezłożenie oświadczenia będzie traktowane, jako niewypełnienie obowiązku
zatrudnienia pracowników wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu
zamówienia na podstawie umowy o pracę.
3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w ust. 1) pkt a) czynności. Zamawiający uprawniony jest w
szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia
spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1)
pkt a) czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie, o którym mowa w pkt 2.;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie
realizacji zamówienia czynności, których dotyczy oświadczenie, o którym mowa
w pkt 2 (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami
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
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danych (tj. w szczególności1 bez adresów, nr PESEL pracowników). 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;
c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika
przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami
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. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie
żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
traktowane będzie, jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1) pkt
a) czynności. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1) pkt
a) czynności Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości określonej w
załączniku nr 2 – Wzorze umowy.
6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcę/ Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić
się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
warunki, o których mowa w niniejszym rozdziale, zostaną spełnione wyłącznie, jeżeli
zostanie ustanowiony pełnomocnik do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
6) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w
rozdz. V.1. pkt. 2) – 4) niniejszego ogłoszenia 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 łączących go z nim stosunków
prawnych. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której
mowa wyżej wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:
1) 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.
2) 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 zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12–23 i ust.5 ustawy Pzp.
1

Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji.
Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.
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7) Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
Zamawiający uprawniony jest do wykluczenia Wykonawcy:
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 zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332
ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz.
1508, z późn. zm.) 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
upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344);
2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co
Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
3. jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 14, uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt.
2–4 z:
a)
Zamawiającym,
b)
osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,
c)
członkami komisji przetargowej,
d)
osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a
– chyba, że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny
sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
4. 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 pkt. 1–4, co
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
5. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego
popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie
niższą niż 3000 złotych;
6. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
wykroczenie, o którym mowa w pkt. 5;
7. wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o
zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą
niż 3000 złotych;
8. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba, że Wykonawca dokonał płatności należnych
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z
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odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych
należności.
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia
1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 6. Informacje zawarte w
oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej ogłoszenia składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma
potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia
w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
3. Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył oświadczenie, o którym mowa w rozdz.
VI. 1 niniejszej ogłoszenia – Załącznik nr 6.
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim
powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także
oświadczenia, o których mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej ogłoszenia dotyczące tych
podmiotów – Załącznik nr 6.
5. Zamawiający wymaga, aby zainteresowani Wykonawcy złożyli wraz z ofertą
informacje potwierdzające, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki
udziału w postępowaniu. W celu potwierdzenie spełnienia warunków udziału w
postępowaniu Zamawiający wymagał złożenia wraz z oferta następujących
oświadczeń lub dokumentów aktualnych na dzień złożenia:
a)

kopia aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
usług ochrony osób i mienia zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy z dnia 22 sierpnia
1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 2213 z późn. zm.);
b) opłacona polisa, na co najmniej 500.000,00 zł, a w przypadku jej braku inny
dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia. Jeśli jest to polisa a w jej treści nie ma informacji potwierdzających, że jest ona opłaca, należy dołączyć potwierdzenie opłacenia);
c) wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie: dwie usługi, świadczone w ramach 2 odrębnych umów, polegające
na ochronie osób i mienia, o wartości każdej z usług nie mniejszej niż
200.000,00 zł brutto, wraz z podaniem wartości zamówienia, przedmiotu zamówienia, daty wykonywania zamówienia, podmiot na rzecz, którego usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały
wykonywane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz, którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wy8
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konywane, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku usług wykonywanych warunek zostanie uznany za spełniony, gdy na
dzień składania ofert zaawansowanie wykonywaniu przedmiotu usługi wynosić
będzie, co najmniej 200.000,00 zł brutto. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia podanych przez Wykonawcę informacji. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego usługi wskazane w wykazie, o których mowa wyżej, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa
wyżej;
d) Wykaz osób - warunek dotyczy zdolności technicznej lub zawodowej, zgodny z
wymogami określonymi w rozdziale V ust.1 pkt. 4).
Załącznik nr 5 – Wzór wykazu osób przewidzianych do realizacji zamówienia.
e) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w celu oceny czy Wykonawca polegając
na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.
22a ustawy będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z innymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do zasobów Zamawiający żąda zobowiązania, które określa w szczególności:
1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innych podmiotów;
2. sposób wykorzystania zasobów innych podmiotów przez wykonawcę
przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
4. czy podmiot na zdolnościach, których wykonawca polega w odniesieniu
do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuję usługi, które wskazane zdolności
dotyczą.
Wzór zobowiązania podmiotu określa załącznik nr 8.
6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni,
terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właści9
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wego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i
społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składanie ofert.
Uwaga: Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, składa
dokumenty wymienione w pkt b) i c) również w odniesieniu do tych podmiotów.
7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w:
pkt 6 lit. a):
– składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;
Pkt 6 lit.b):
– składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani
nie ogłoszono upadłości.
8. Dokumenty, o których mowa w pkt 7, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu.
9. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na
siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
Dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem
składania ofert.
10. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
tego dokumentu.
11. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, 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 (według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 9). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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12. W zakresie nieuregulowanym niniejszym ogłoszeniem, zastosowanie mają przepisy
rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
13. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. 1. niniejszej
ogłoszenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne,
zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający
wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
VII.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB
DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Niniejsze postępowania o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim,
w formie pisemnej.
2. Komunikacja miedzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r.- Prawo pocztowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1481) osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).
3. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz
Wykonawcy mogą przekazywać drogą elektroniczną, (przy czym każda ze stron, na
żądanie drugiej strony, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania), za wyjątkiem
oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI
niniejszego ogłoszenia (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o
którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP), dla których Prawodawca przewidział
wyłącznie formę pisemną.
2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się
numerem sprawy określonym w ogłoszeniu.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez
Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres:
Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Łodzi Radio Łódź S.A.,
90-146 Łódź, ul. Narutowicza 130
Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach od 8.00 do 15.00 w dni robocze.
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez
Wykonawcę
drogą
elektroniczną
winny
być
kierowane
na
adres:
a.tomaszewska@radiolodz.pl.
5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w formie
elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia
faktu ich otrzymania.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynie do Zamawiającego nie później
niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający
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udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynie po
upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono
ogłoszenie.
7. Zapytania należy kierować na adres:
Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Łodzi Radio Łódź S.A.,
90-146 Łódź, ul. Narutowicza 130
Komunikacja elektroniczna – wykaz osób w ust. 14 niniejszego rozdziału.
8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez wyjawienia źródła zapytania Zamawiający
zamieści na stronie internetowej: www.radiolodz.pl w zakładce BIP –Zamówienia
Publiczne.
9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w rozdz. VII. 6 niniejszego ogłoszenia.
10. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego ogłoszenia, a treścią
udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego
późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
11. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składnia
ofert, zmienić treść ogłoszenia o zamówieniu wraz z załącznikami. Dokonaną zmianę
treści ogłoszenia o zamówieniu wraz z załącznikami Zamawiający udostępni na stronie
internetowej Zamawiającego.
12. Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzania strony internetowej Zamawiającego i
zapoznania się z publikowanymi na niej informacjami dotyczącymi niniejszego
postepowania. Adres strony: www.radiolodz.pl w zakładka BIP –Zamówienia
Publiczne.
13. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
14. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
1) w kwestiach formalnych:
Agnieszka Tomaszewska e-mail: a.tomaszewska@radiolodz.pl;
2) w kwestiach merytorycznych:
Włodzimierz Lipert e-mail: w.lipert@radiolodz.pl
VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
IX.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, przy czym nie może być on dłuższy niż
60 dni.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
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X.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy, sporządzony z wykorzystaniem wzoru
stanowiącego Załącznik nr 3 do ogłoszenia,
2) wypełnione oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku
podstaw do wykluczenia z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 6;
3) kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem aktualnej koncesji na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia zgodnie z art. 15
ust.1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2213 z późn. zm.);
4) kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem opłaconej polisa, na co najmniej
500.000,00 zł, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Jeśli jest to polisa a
w jej treści nie ma informacji potwierdzających, że jest ona opłaca, należy dołączyć
potwierdzenie opłacenia);
5) wykaz usług wykonanych, wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4;
6) wykaz osób - warunek dotyczy zdolności technicznej lub zawodowej, zgodny z
wymogami określonymi w rozdziale V ust.1 pkt. 4) wzór stanowi Załącznik nr 5;
7) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia w celu oceny czy Wykonawca polegając na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a
ustawy będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym
należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny czy stosunek łączący
Wykonawcę z innymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do zasobów. Wzór
zobowiązania podmiotu określa załącznik nr 8, wykaz podwykonawców załącznik
nr 7.
2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub
inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości
odpowiadającej cenie oferty.
3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)
Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii
poświadczonej notarialnie.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski zrealizowanych przez tłumaczy przysięgłych.
5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie
opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich
ofert złożonych przez danego Wykonawcę. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści
ogłoszenia.
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu oraz nie
przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
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7. 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 uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis
treści.
8. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej lub w inny trwały sposób
zabezpieczonej w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:
NAZWA I ADRES WYKONAWCY
NR TELEFONU
POLSKIE RADIO –
REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W ŁODZI „RADIO ŁÓDŹ” S.A.
UL. NARUTOWICZA 130
90-146 ŁÓDŹ
OFERTA W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM:
„Usługi ochroniarskie - ochrona osób i mienia Spółki Radio Łódź S.A. oraz
konwojowanie środków pieniężnych”
ZNAK SPRAWY: ZP/US/1/2018
NIE OTWIERAĆ PRZED 13.06.2018 R. , PRZED GODZINĄ 13.30

Uwaga: Na kopercie należy podać dokładną nazwę i adres wykonawcy, aby umożliwić
ewentualną zmianę, wycofanie bądź zwrot oferty w przypadku złożenia jej po
terminie.
9. Przed upływem terminu do składania ofert Wykonawca może zmienić lub wycofać
ofertę.
a) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według tych samych zasad,
jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA
oferty” Koperty tak oznaczone zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy,
który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania
zmian, zostaną dołączone do oferty.
b) Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone według tych samych zasad, jak
składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „WYCOFANIE
oferty”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności
po potwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze
złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
10. Oferta musi uwzględniać ewentualne wyjaśnienia treści ogłoszenia oraz ewentualne
zmiany treści ogłoszenia.
11. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. 1. niniejszego
ogłoszenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania, lub jeśli oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy
lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich
złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo
ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania. Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści
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zapisów w ogłoszeniu należy, zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed upływem terminu
składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII ust. 7.
12. Oferty można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego. W takim
przypadku za termin złożenia ofert uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru
przesyłki przez Zamawiającego. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający wydaje
poświadczenie złożenia oferty z określeniem daty i godziny złożenia oraz numerem
identyfikacyjnym oferty zgodnym z rejestrem.
13. Konsekwencje niewłaściwego opakowania oferty, złożenia jej w niewłaściwym miejscu
lub nie dostarczenie jej do miejsca składania ofert w wyznaczonym terminie obciążają
Wykonawcę.
14. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty
po upływie terminu składani a ofert.
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty należy składać w Sekretariacie Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Łodzi
„Radio Łódź” S.A., ul. Narutowicza 130, 90-146 Łódź, nie później niż do dnia
13.06.2018 roku do godziny 13.00.
2. Oferty złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez
rozpatrywania.
3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina
wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy
kurierską. Oferty przesłane pocztą lub kurierem zostaną zakwalifikowane do
postępowania pod warunkiem, że ich dostarczenie do siedziby Zamawiającego nastąpi
nie później niż do dnia 13.06.2018 roku do godziny 13.00
4. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia 13.06.2018 roku o godzinie 1330 w siedzibie
Zamawiającego – Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Łodzi „Radio Łódź” S.A.,
ul. Narutowicza 130, 90-146 Łódź (sala konferencyjna).
5. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4
ustawy.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda:
 kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 firmy oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 informacje dotyczącą ceny podanej przez wykonawców.
Informacje podane na otwarciu ofert zostaną zamieszczone na stronie internetowej
Zamawiającego www.radiolodz.pl/bip/ w zakładce Zamówienia Publiczne.
XII.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu
ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 łącznej ceny
ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia.
2. Zaproponowana całkowita cena brutto ma obejmować pełne koszty realizacji
przedmiotu zamówienia wyszczególnionego w opisie przedmiotu zamówienia,
stanowiącym załącznik nr 1, koszty niezbędnych urządzeń i usług do wykonania
przedmiotu zamówienia, koszt wizji lokalnej oraz koszty wszystkich innych
świadczeń niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, a także wszystkie
koszty, które zdaniem Wykonawcy są niezbędne do należytego wykonania
zamówienia a nie zostały ujęte w ogłoszeniu przez Zamawiającego.
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3. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, które to korekty będą wiążące
dla Wykonawcy, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
4. Zamawiający poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią
ogłoszenia, niepowodujące istotnych zmian w treści ogłoszenia, informując o tym
niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
5. Jeżeli zaoferowana cena będzie się wydawać rażąco niska w stosunku do przedmiotu
zamówienia i budzić wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego
lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający może wezwać Wykonawcę
do udzielenia wyjaśnień w tym również do złożenia dowodów dotyczących
wyliczenia ceny.
6. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z
realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz
wzorem umowy określonym w niniejszym ogłoszeniu. W trakcie badania oferty
Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych
ofert.
7. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku
(zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5
należy zaokrąglić w górę).
8. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
9. Cenę oferty należy podać, jako cenę ryczałtową brutto, tj. z uwzględnieniem podatku
VAT.
10. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji przedmiotu
zamówienia, za wyjątkiem sytuacji określonych w § 9 Wzoru umowy – Załącznika nr
2. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie
zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
11. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części
zamówienia i jej nie ujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie
przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w
szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.
12. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy
przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2004 r Nr 54, poz. 535 ze zm.).
13. W trakcie badania ofert Zamawiający zastosuje stosownie przepisy art. 26 ust. 3 oraz
art. 87 ust. 1 ustawy.
14. Zamawiający odrzuci ofertę w stosownych przypadkach określonych w art. 89
ustawy.
15. Zamawiający unieważni postępowanie w okolicznościach określonych w art. 93
ustawy.
XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą
liczbę punktów w kryterium:
1) „Łączna cena ofertowa brutto” – C;
2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:
Kryterium Waga Max. liczba
Sposób oceny wg wzoru
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%
łączna
cena
ofertowa
brutto
RAZEM

punktów

100%

100

100%

100

Cena najtańszej oferty
C- …………………………………… x 100 pkt
Cena badanej oferty

3. Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na
podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i
przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej.
4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy
najkorzystniejszą ofertę.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie
wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP oraz w ogłoszeniu i zostanie
oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów
oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art.
91 ust. 4 ustawy PZP).
7.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji
elektronicznej.
8. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym
terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość
ceny.
9. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w
szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania
techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla
Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej
udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
10. Zamawiający odrzuci ofertę:
a) Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub
b) jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że
oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze
sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
2. 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
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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.
3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego, zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako
najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich
ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93
ust. 1 ustawy PZP.
XV.WYMAGANIA
DOTYCZĄCE
ZABEZPIECZENIA
NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY
1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w wysokości 5 % ustalonej w umowie ceny całkowitej podanej w
formularzu ofertowym (ceny ofertowej brutto).
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w:
1. pieniądzu,
2. poręczeniach
bankowych
lub
poręczeniach
spółdzielczej
kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze
zobowiązaniem pieniężnym,
3. gwarancjach bankowych,
4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110)
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wnoszenia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w innej formie.
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek
bankowy Zamawiającego w: PEKAO S. A. II Oddział w Łodzi nr 36 1240 3028
1111 0000 2822 0963.
5. Dokument gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe i nieodpłatne
zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty zabezpieczenia, na
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty
zabezpieczenia. W dokumencie tym gwarant/poręczyciel nie może uzależnić
dokonania zapłaty od spełnienia przez beneficjenta dodatkowych warunków lub
czynności (np. przeslania wezwania do zapłaty za pośrednictwem banku
prowadzącego rachunek beneficjenta czy przedłożenia wraz z wezwaniem do zapłaty
dodatkowej dokumentacji). Dopuszczalnym przez Zamawiającego żądaniem gwaranta
może być np. żądanie oświadczenia beneficjenta o niewykonaniu lub nienależytym
wykonaniu umowy oraz dokumentu potwierdzającego, że osoby, które podpisały
wezwanie do zapłaty w imieniu beneficjenta, są upoważnione do jego
reprezentowania.
6. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach
określonych we wzorze umowy.
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XVI. WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY,
ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH
Z Wykonawcą, który został wybrany Zamawiający zawrze umowę, której wzór stanowi
Załącznik nr 2.
XVII. ZMIANY UMOWY I WARUNKI ICH WPROWADZENIA
Zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie, wzór umowy stanowi Załącznik nr 2.
XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY
W
TOKU
POSTĘPOWANIA
O
UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma

2.

3.

4.

5.

lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
W niniejszym postępowaniu, wobec czynności:
 określenia warunków udziału w postępowaniu,
 wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
 odrzucenia oferty odwołującego,
 opisu przedmiotu zamówienia,
 wyboru najkorzystniejszej oferty,
przysługuje odwołanie.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające wniesienie odwołania.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w
postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym
podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu.

XIX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH
Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą mogą być prowadzone wyłącznie
w walucie polskiej (PLN). Cena zaproponowana w formularzu ofertowym (załącznik nr 3) ma
zostać wyrażona w walucie polskiej. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń
w walutach obcych.
XX.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW

1.

Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przy udziale
podwykonawców.
2.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę według wzoru
stanowiącego załącznik nr 7 określającego treścią części zamówienia, których wykonanie
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zamierza powierzyć podwykonawcom i podanie przez wykonawcę firm
podwykonawców.
3.
W przypadku niewskazania części zamówienia, które ma być
realizowane przez podwykonawcę, Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie
wykonywana przez Wykonawcę. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy
dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wykazać
zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spełni je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
XXI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Wszelkie kwestie dotyczące powierzenia i ochrony danych osobowych zostały uregulowane
w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 10 do ogłoszenia)
którą Zamawiający zawrze z Wykonawcą który został wybrany w ramach prowadzonego
niniejszego postepowania.
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