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Poznań, dnia 6 Lstopada 2018 l,

oGŁoszENlE o zalilówlerulu NA UsŁUGl sPoŁEczNE NA PoDSTAW|E ART. t38o
USTAWv pBAWo zanłówleŃ pUBLlczNycH - UsŁUGl W ZAKRESIE ocHRoNy
osóB l MlEN|A

-

o Udzielenie zamóWienia pub|icżnego dalej zwane ,,postępowaniem",
prowadzone ]est zgodnie Z przepisami ustawy z dnia 29 stycz|ia 2oo4 l. - Prawo zamóWień
publicznych, na podstawie ań, 138o ustalty (Wańośó żamóW|enia mniejsza niż róWnowańość
kwoty 750000 euro)
Postępowanie

,t.

NAZWA l ADRes

źłnłłwl1.14ceco

Polskie Radio - Regionalna Rozgłośniaw Poznaniu, Radio Poznań s.A.,60-765
Poznań, ul.Berwińskiego 5, NlP: 777-00-06-551 , Regon: 630158101,

faks - 61 8660 310, Tel,

61

664916, adres strony jnternetowej

WWW.rad]opoznan,fm

2.

-

oPls PRzEDMloTU zAMóWlENlA

2,1, Przedmiotem zamóWienia jest śWiadczenle na rżecz Radia Poznań S.A, usług W
zakresie ochrony osób i mieniaI
a/ bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia W obiektach radia Poznań S,A,
b/ pełnienie przez pracownikóW ochlony czynnośc recepcyjno-informacyjnych
ochrony" oraz użgadnianie tych żmian ż
c/ okresowy przegląd uaktualnian e
'P]anu
WojeWodzkim ko-endanlem policji
d/ dolażna ochrona fizyczna rea]]zowana przez grupę interwencyjną (Wyłącznie W
syłUacj] Zagrożeń)

kod cPV

- 797100,00-4
2.2. szczegdaw op]s przedn,]iotu zamóWienia zawiela zalącznik nr 1 do ogłoszenia,

atakże zalączllik l1l 2- istotne postanowienia umowy,
2,3, Zamawiający nie dopuszcza składania ofeń częściowych ani Wariantowych,
2.4. zamawiający Wmaga, aby pracownikaml śWladczącymi usługi będące przedmiotem
zamóWienia były osoby, które nie iigurują W Krajowym Reiestrze Karnym, co pow nno
zostać potwierdzone przez Wykonawcę przed rożpocżęciem śWiadczenia Usług
odpowiednim dokumentem tj, ośWadczeniem Wykonawcy,
2,5, Podwykonawcy - zamawiający Wymaga, aby Wykonawca samodzielnie Wykonał
przedmiot zarnóWienia, Zarnawiający Wyraża zgodę na udział podw}./konawcóW
Wyłącznie W częścidotyczące] zapewnienia grupy interwencyjnej. lnformację o tym
Wykonawca ZarniesżcżaW formulalzu oierto\,!ym.

3,

TERMlN WYKoNAN|A zAMóWlEN|A
3.1, ZamóWienie będzie rea]]zowane W okresie 01,01.2019 - 31.12.2019
Zamawiający informuje, że do dnia 31.12,2018 r. trwa obecnie realizowana Umowa
W zakresie ochrony. Wykonawca, którego ofeńa zostanie Vr,ybrana jako
najkorzystniejsza W niniejszym postępowaniu żobowiązany jest plzejąć obowiąZk od
firrny śWiadcżącejdotychczas uslugi ochrony W tym samym dniu tj . 31,12.2o18 l.
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4.

WARUNKI UDzlAŁU W PoSTĘPoWAN|U
postępowaniu moze Wząć Udział Wykonawca, który;
posiada aktua ną na dzień składania ofeń koncesie określa]ącąZakres i formy
prowadzenia Usług ochrony osób mienia, u,ydaną zgodnie z przepisami ustawy z
dnia2 2 sierpnia 1997r, o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1432), z
której treściWynika możliwośćśW]adczenia usług zgodnie z opisem przedmiotu

4,1, W

a)

zamówienia.

W plzypadku skadania ofeńy przez Wykonawców Wspólnie ubiegających się o
udżelenie zamóWienia, Warunek określany w pkt, 4.1.a) zostanie uznany za
spełniony jeżeli prłnajmniej jeden z WykanawcóW WspóInie ubiegających slę o
udzielnie zamóWienia posiada ww. koncesję, W takim przypadku Zamawiający
Wymaga, aby czynności do Wkonwania których niezbędne je't po,iadanie koncesji
wykonwał ten wykonawca, który posiada koncesję.
b)

posiada odpowiednie dośWiadczenie, ca aznaaza, że u,ykonawca Wrykonał, a

W

przypadku śWiadczeń okreso\,lych lub ciągłych Wykonuje W okresie ostatnich trzech
lat przed uwwem terrninu składania ofeń, a jezeli okres prowadzenia działalności
jest krótsży - W tym okre§ie Co najmniej trży usługi odpowiadające swoim rodzajem
UśUdżestanowiącą przedrniot zamóWienia tj. usługa W zakresie ochlony osób i
m enia:
podlegających obowiązkowej ochronie przez §pecjalistycżne uzbrojone
formac]e ochronne lub odpowiednie zabezp eczenie techniczne, ujętych W ewidencji
Właściwegoterlorialnie Wojewody ! posiadających uzgodniony z komendantem
Wojewódzkjm po icji ,,P an ochrony'
ba,/ obiektów

bb/ każda usłuqa Wrykonywana nieprzerwanie, na Zasadzie stałej odrębnej umolty, W
okre§ie co najmniei 12 mies ęcy. Wańośó całej umo!,vy - co najmniej 170.000 zt brutto

W przypadku składania ofeńy przez WykonawcóW Wspólnie ubiegających się a

udzielenie zamóWienia, Warunek określony W pkt- 4.1.b) musi być spełniony W całości
przez jednega z tych Wykonawców
c) dysponuje lub będz]e dysponował na czas realizacji ZamóWienia osobami zdolnvmj
do Wvkonania zamóWienia tj.
A, minimum cżterema (4) osobami z których każda posiada co najnrniej dwuletni
(2) staz pracy na stanowiskach analogicznych do objętych zamóWieniem,
Wykonujących czynności polegające na ochronie fizycznej osób i mienia
(terenóW, obiektóW, urządzeń, mienja ruchomego) W tym obsługl stanowiska
recepcyjnego.
Jeźeli Wykonawca będźe realizował usługę Ędącą przedmiotem zamóWienia plzy
udziale wĘcej liczby osób (niź Wskazane minimum) wszystkie te osaby muszą
posiadać l<Walifikację zawodowe, a których mowa powyźej.

W przypadku skkdania ofeńy przez Wykonawców Wspólnie ubiegających się o
udżelenie zamóWienia, warunek okreśIony w pkt. 4.1-c) maźe być spełniony Ęcznie
plzez tych Wykonawców-

2ż10

d) jest Ubezpieczony od odpowiedzialności cywiInej

W zaklesie prowadzonej działalności
przedmiotem
posiada
związane] z
zamóWienia opłaconą polisę, a W przypadku jej
braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedz]alności
cywilnej W zakresie prowadzonej działalnościzwiązanej z przedmiotem Zamowienia
na kwotę co najmniej 500,000 zł

W przypadku składania olerty pżeżWykonawcóW Wspólnie ubiegających się o
udzielenie żamówienia, warunek określony W pkt.4.1,d) zostanie uznany za
spełniony jeżeli Wykanawcy wykażą się ubezpieczeniem w stosunku da każdego z
podmiotóW występujących wspóInie o udzielenie zamówienia (dokument Wystawiony
dla wszystkich WkonawcóW Wspólnie ubiegających się o udzielenie zamóWienia lub
dla każdego z osabna).

e)

nie podlega \iyk]uczeniu z postępowania, żgodnie z pkt. 5,1,

4_2_ ocena spełniania WarunkóW udziałU W postępowaniu WykonawcóW zostanie
dokonana W oparcju o dokumenty, o których mowa W punkcie 7.1. ogłoszenia.

5.

PRZYPADK| WYKLUCZEN|A WYKoNAWCY z PosTĘPoWANlA

Z

postępowania o udzielenie zamóWienja będącego przedm otem njniejszego
ogłoszenia Wyk]ucza się WykonawcóW W przypadkach, o których mowa W ań, 24 ust,
1pkt.12-23ozz24 U§t 5 pkt, 1 Ustawy Prawo ZamóWień Publicznych,
5.2. ofeńę Wykonawcy \,lykluczonego Z postępowania Uznaje się za odfzuconą.
5.3, ocena spełniania braku podstaw do Wykluczenia WykonawcóW zostanie dokonana W
oparciu o dokumenty, o których mowa W punkcie 7.1. ogłoszenia

5,1.

6.

KBYTER|A ocENY oFERT

6,1, Plzy Wyborze oieńy
następUjącymi kryteriarn

cena ofeńy brutto
ocena oień
Lcena

=

Lcena

najkorzystnie

jsze] zamawiąący będzie kierował sę

i:

-100o/o

W tym kr},terium

zostanie określona W oparciu o Wzór

(cmin/c) x 100 gdzie

:

:

ilośćpunktóW za cenę brutto proponowaną

W

olercie badanej

c.in - najniższa cena brutto spośród badanych ofeń;

c,

cena brutto

W

olercie badanej.

Maksymalną liczbę punktóW

-

100 pkt. otrzyma ofeńa

z

nąniższą ceną

brutto,

pozostałe oferty otrżymają punkty przy zastosowaniu povlyzszego Wzoru,

6.2. za najkolzysIniejszą zostanie uznana ofeda, która spełnia Wszystkie

Wymagania

okreśone W niniejszym ogłoszeniU oraz ma najniższą cenę
6,3, W oferc e na|eży podac cenę za Wykonanie prżedmiotu zamowienia,
z Wyszczególnieniem Wańości netto i brutlo ża 1 godzinę pracy oraz za \,l^/konanie
,

zamóWienia W okres e 12 miesięcy,

3żIo

6,4, Wszystkie ceny należy podaó
6,5,

6,6,

6,7,
6,8,

6,9,

z dokładnościądo dwóch
miejsc po przecinkU,
W cenie należy uwzg ędnló Wszystke koszty Wynikające z Wymagań określonych W
niniejszym ogłoszeniu olaz zalącznlkach do ogłoszenia powinna obejmowaó
Wszelkie kosźy Wykonan a przedmiotu Umo!tJ./, W tym m,jn, koszty dojazdu i pracy
grupy interwencyjnej
Wynagrodzenie za śWiadczone usługi Wypłacane będżie miesięcznie na podstawie
faktur wl/stawionych przez wykonawcę za lakIyczną liczbę wypracowanych
roboczogodzin W okresie jednego miesiąca pełnienia ochrony, Wg stawki za
roboczogodżinę określoną W formUlarzu oleńy.
stawka za roboczogodzinę padana pzez Wykonawcę Ustalona jest na cały okres
obowiązywania Jmowy, nle podlega Zmianle,
Jeze i cena oferty Wykonawcy będzie budzió WątpliwościZamawiającego Wezwie on
Wykonawcę do żłożeniapisemnych \tyjaśnień dotyczących elementóW oferty
mających Wplyw na Wysokośó ceny. Do Wyjaśnień Wykonawca jest zobligowany
załączyć szczegc)awą kalkulację, z której będzie Wynikać cena oferty
WańośćkosżóW pracy związana z zalrudnieniern pracownikóW ochrony prżyjęta do
usta|enia ceny nie moźe byó nizsza od alitualnego (za 20,t9 rok) minimalnego
Wynagrodzenia za pacę minimalnej stawki godzinowej u§talonej na podstawie
Ustawy ż dnia 10 paździenika 2oo2 roku o minima nyrn Wynagrodzeniu za pracę oraz
przepisóW WykonaWczych
W zł,otych po]skich (PLN),

i

l

7,

WYMAGANE DoKUMENTY

7.1, Wykonawca zobowiązany

7,1, Formularz ofeńowy

-

jest złożyćW oferc]e:

Wzór stanowi załącznik nr 3

7,2, Na potwierdzenje blaku podstaw do Vlykluczenia Zamawiający żądaI

a/ ośWiadczenja o blaku podstaw do Wykluczenia - Wzór §tanowi załączll k |l 4
b/ inforrnacji z Krajowego Rejestlu Karnego W zakresie określonym W ań, 24 ust. 1 pkt 13, 14

i21 Vlystawionej nie Wcześniej n]ź 6 miesięcy przez upływern terminu składania oień

c/ zaśWiadczen a Właściwegonaczelnika urzędu skarbowego potwierdżające, że Wykonawca

uŃWem
telminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający ze Wykonawca zawarł
porozumienie z Wlaściwym organem podatkov\yrn W sprawe spłat tych naleźnościWraz z
ewentualnymi odsetkam lub grzywnami, W szczególności zyskał przew]dziane prawem
nie zalega z opłacaniem podatkóW, lty§tawione nie Wcześniei niż 3 miesiące przed

zwolnienie, odroczenie lub roułożenie na raty zaległych
Wykonania decyzji Maściweqoorqanu

ńtnościlub

Wstrzymanie W całości

d/ żaśWiadczenia Maściwejterenowej jednostki organiżacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Ftolniczego Ubezpieczenia społecznego albo nny dokument
potwierdzający, źe Wykonawca nie zalega ż opłacan]em składek na ubezpieczenia

spoleczne lub zdrowotne, lt}.,stawiony nie Wczesnej niż 3 rniesiące przed Upływem terminu
składania ofeń lub inny dokument potwierdzaiący, że Wykonawca zawarł porożUmien e z
Właściwymorganem W sprawie splat tych należnościWraz z ewentualnyrni odsetkami lub
9rz}ryVnami, W szczegó|ności uzyskał przewdziane prawern zwo|nienie, odroczenie lub
lozłożenie na raty żaległych płatnościlub Wstrzyman e W całośCiWykonania decyzji
właściweqooroanu

4zIo

e/ ośWiadczenia o przynaleźnościlub braku przynależnoścido tej samej 9rupy kapitałowej, o

które] mowa W ań, 24 ust,1 pkt 23 ustawy Pzp, W stosownej s}łuac]i Wykonawca może
przedsiawić dowody, źe powiązania z innym Wykonawcą który złożyłofeńę W tym samym
postępowaniU nie prowadzą do zakłócenia konkurencj W postępowaniu o dzielenie
żamóWienia. Ninieisze ośWiadczenie Wykonawca sk|ada W terminie
dni od
zamleszczenia na stronie iniernetowej lntormacji z otwarcia oleń! o któreJ mowa W ań.
86 usi.s usiawy Pzp. W przypadku WykonawcóW Wspó|nie ubiegających się o udzielenie
zamóWienia ośWiadczenie §kłada każdy z WykonaWcóW oddzieln]e, Wzór ośWiadczenia załącznik nr 6

3

(np, pełnomocnictwo, odpis z Właśc]Wegoreiesku np,, Klajowego Re]estru
Sądowego, lnformacja o Wpisie do centralnei Ewidencji i lntormacii o Działalności
Gospodarczej ub umowa spóki c}^łilne]) potwierdzający źe ofeńa została podp]sana prżez
osobę / osoby uprawnionó do reprezentowania Wykonawcy, jeźeli nie Wynika to z innych
dokurnentóW zalączonych do ofeńy. W przypadku pełnomocn ctwa do ofeńy należy załączyć
oryginał pełnomocnictwa lUb kopię pełnomocnictwa potwierdzonąnotarialnie.
1/ dokument

7.3. Na potwierdzenie spełniania WarunkóW Udziału W postępowaniU ZamaW]ający żądaI
a/

5

ośWiadczenie o spełn]aniu WarunkóW udzialu W postępowaniu - Wzór stanowi zatącznik nr

b/ aktualnej koncesji Wydanej przez Ministra spraw WeWnętrznych i Administracj , zgodnie z
Wymogami ustavly z dnia 22 sielpnia 1997 r, o ochlonie osób imienia

ze Wkonawca jest Ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
W zakresie prowadzonej działalnościzwiązanei przedmiotem zamóWienia na kwotę co
najmnej 500,000 żl. Jeżeli z uzasadn onej przyczyny Wykonawca nie może złożyć
dokumentóW dotyczących sytuacji finansowei lUb ekonomicznej Wymaganych przez
zamawiającego, maże złożyćnny dokument, który W Wystarczający spo§ób potwierdza
spełnianie opisanego przez zamawiającego Warunku udziałU W postępowaniu.
c/ dokUment potwierdząący,

d/ Wykazu usług Wykonanych W okre§e ostatnich 3 lat przed Uplywem terminu składan]a
ofeń, a jeżeli okres prowadzenia działalnościjest krotszy - W tym okresie, Wraz z podaniem
ich Wartości, przedmiotu, dat Wykonania i podm]otóW, na lzecz kIórych usług] zostaly
Wykonane, oruz zaączeniem dowodóW okreś|ającychczy te U§ugi zostały Wykonane
naężycię, plzy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
Wystawione przez podmiot, na lzecz którego usługi były Wykonywane, a ieżeli z
Uzasadnione] plzyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca n e jest W stanie uzyskać
tych dokumentóW - ośWiadczenie lvykonawcy.

Wykaz W]nien obejn]ować usług] polegające na bezpośredniej fizyczne] ochronie osób

i

mienia:
da)obieklóW podiega]ących obowiązkowej ochlon]e plzeż specjalistyczne
uzbrojone formacje ochronne lub odpowiednie zabezpiecżenie techniczne,
uięlych W ewdencji Właściwegotelylolialn e Wojewody i posiadających
uzgodniony z komendantem Wojewódzkiń policji, Plan ochlony'
db) każda usługa Wykonylvana nieprzerwanie, na zasadzie stałej odrębnej
L]mowy, W okresre co najmniej 12 miesięcy, WańośĆ calei lmowy
co
najmniel 170.000 zł blulto

-

skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamóWienia publicznego, Wraz
z inforrnacjarni na temat ich kwalifikacji zawodowych, dośWiadczenia niezbędnego do
Wykonania zamóWienia publicznego, a także zakresu Wykonywanych przeż nie czynności
e/ \,!ykazu osób,

5z10

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz Wjnien spełniać WarUnki
określone W pkt, 4c ogłoszen a,
f) ośWiadczen e, że Wykonawca dysponuje co najmniej dwoma grupami interwencyjnymi na

terenie poznanja

8.

ZASADY SKŁADANlA OŚWADCZEŃ l DOKUMENTÓW OBAZ WYBORU OFERTY
8,1, Do ofeńy Wykonawca dolącza aktualne na dzień składania ofert Wszystkie
dokumenty i ośWiadcuenia W zakres|e Wskazanym przez zamawiającego W
ogłoszeniU o zamóWieniu
8.2. Wykonawca, który powołu]e

się na za§oby innych

podm otóW, W celu Wykazanja

blaku istnienia Wobec nich podstaw Wykluczen]a oraz spełniania, W zakresie, W
iakim powołuje sĘ na ich zasoby, WarunkóW udziału W postępowaniu, zamieszcza
informacje o tych podmiotach W ośWadczeniu o nie podlegan]u Wykluczeniu i
spełnianiU WarUnkóW udziałU W postępowaniu.

8,2.

przypadkU W§pólnego ubiegania się o zamóWienie przez WykonaWcóW,
ośWiadczenie składa kazdy z \łykonawcóW Wspólnie ublegających się o
zamóWienie, ośWiadczenie te musi potwierdzać spełnianie WarunkóW Udziału W
postępowaniu oraz brak podstaw Wykluczenia W zakresie, W którym każdy z
WykonawcóW V!rykazuje spełn anie WarunkóW udżiałUW postępowaniu oraz brak

W

podstaw v\1/kIUczenia,

8.4.

ośWiadczenia, o których mowa W rozpolządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26
lipca 2016 r, dotyczące Wykonawcy iinnych podrniotóW, na których zdolnościach lub
s},tuacii polega Wykonawca na zasadach określonychW ań, 22a Pzp o?z dotyczące
podwykonaWcóW, składane są W oryginale.

B,5,

Dokumenty, o kiórych mowa W rozporządzen u rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 ljpca 2016 r., inne niż ośWiadczenia, o których mowa W pkt 8,4,
SlWZ, składane sąW oryginale lUb kopii pośWiadczonej za zgodnośćz oryginałem.

8.6,

PośWladczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wrykonawca,
podmiot, na którego zdoLnościach lub s}łuacji polega Wykonawca, Wykonawcy
Wspólnie Ubiegający się o Udzielen!e żamóWienia publ]cznego a bo podwykonawca,
W zakres]e dokumentóW, które każdego z nich dotyczą,

zamawiąący może żądaćprzedstawienia oryginału lub notarialnie
pośWiadczonej kopii dokumentóW, o których mowa W rozporządzeniu Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r,, innych niż ośWiadczenia, Wyłącznie Medy, gdy
żożona kopia dokumentu jest niecz}łelna lub budzi Wątp]jwości co do jej

8.7-

prawdziWości.

8.B,

Dokumenty sporządzone W języku obcym są składane Wraz z iłumaczeniem
na język po]skl,

8,9,

Jeżeli Wykonawca nie złożyośWadczeń lub dokumentóW potwierdzających
spełnianie WarUnkóW udziału W postępowaniu, spełnianie przez oferowane usługi
Wrymagań określonych plzez zamawającego lub brak podstaw Wykluczenia, lub

innych dokumentóW niezbędnych do przeprowadzenia po§tępowania, ośW!adczenia
lub dokumenty są niekompletne, zawierają blędy lub budzą Wskazane przez
zamawiającego WątplWości, żamawiający Wzywa do ich złożenia,uzupełnienia lub
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poprawienia ub do udzielania V4/jaśnień W telm nie przez siebie Wskazanym, chyba
ze mimo ich złożenia, użupełnien a lub poprawienia lub udzielenia Wyjaśnień oferta
vr,ykonawcy podlega odrzuceniu albo kon]eczne byłoby unieważnienie postępowania,

8,10,

Jezeli Wykonawca nie złoźylt]./rnaganych pełnor.ocn]ctw albo Złoży Wadliwe
pełnomocnictwa, zamawiaiący Wzywa do ich złożeniaW terrninje przez siebie
Wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oieńa Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby Uniewaźnienie postępowania.

8.1

9.

1,

zamawiający Wzywa także, W Wyznaczonym plzez siebie terrnin]e, do ztożenia
Wyjaśnień dotyczących ośWiadczeń lub dokumentóW potwierdzających Spełnianie
WarunkóW udziału W po§tępowaniu, spelnianie przez olerowane uslugi Wymagań
określonych pęeż żamawiająaega oraz brak podstaw \Ąykluczenia - Wskazanych W
ogłoszeniu o Zamóił eniu i §peclikacji istotnych WarunkóW zamóWienia,

lnformacie o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami olaz
przekazywania ośWiadczeń i dokumentóW, a także Wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami.
9.1,

9,1,

W postępowaniu komun]kacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się
zgodnie ż Wyborem zar.awiającego za pośrednictwem operatora pocztowego W
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r, - Prawo pocżowe (Dz. U, z 2012 l.
poz. 1529 olaz z 2015 l. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu
lub przy Użyciu środkóW komunlkacji elektronicznej W rozum eniu ustawy z dnia 18
|ipca 2002 r, o śWiadczeniu ośWiadczenle składa każdy z WrykonawcóW Wspólnie
ubiegających §ię o zamóWien e drogą eiektroniczną (Dz. U. z 2013 l. poz. 1422, z
2015 l. poz. 1844 oruz z2016 l. paz. 147 i 615).

Jeżeli zamawiający lub Wykonawca plzekazują ośWiadczenia, Wnioski,

zawiadomienia oraz iniormacje za pośrednictwem faksu lub prży Użyciu środkóW
komunikacji elektron]cznej W rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r, o
śWiadczen u UsłUg drogą elektroniczną, każda ze stron na źądanie drugiej strony
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania,

są
zamóWień publicznych,

9,1, osobami uprawnionymi do porozumiewan]a się z Wykonawcami

EWa zawięja -

specjaiista

ds,

e-mail:

ewa,zaWieja@ radiopoznan-f m
numer faxu:61 8660 310
9-1,
10.

zamawiający

nie dopuszcza

Wymagania dotyczące Wadium
Wmaqane

,l1.

porozumiewania

pośrednictwem telelonu.

-

się z

Wykonawcami za

W niniejszym postępowaniu Wadium nje jest

Termin związania ofeńą.
11,1, Term n związania ofeńą Wrynosi 30 dni. B]eg terminu zwiążania ofeńą rozpoczyna
się Wraz z uplywem terminu §kładania ofeń.

12. opis sposobu przygotowywania ofeń.

udzielenie ZamóWienia prowadzi sę W jęZyku poskim
zamawiający nie Wlaża zqody na złożenie ośWiadczeń, ofeńy oraz innych

12.1, Postępowanie

o

]
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dokumentóW jednym

z

językóW powszechnie używanych W

hand]u

rniędzynarodoltym.
12,2, Dokumenty sporżądzone W języku obcym są składane Wraz z tłumaczeniem na
język polski,
12,1, Treśćofeńy mUsi odpowiadać treści ogłoszenia
12,2. ofeńę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
12.3.

Jeże|i Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wlaz

z

o1eią składa się

pelnomocnictwo.
12.4, Wykonawca moze złożyć)ednąale|tę.
12.5, ofeńę sporządza się W sposób staranny, cż}łelny i trwały, Stwierdzone przez
Wykonawcę W ofercie błędy i ornyłki W zapisach - plzed )q żażeniem- poprawia
się przez skreś]enie dotychcżasowej treścii Wpisanie nowe], zzachowanem
cz}łelnościblędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty
dokonania poprawki.

12,6, ofeńę należy prżygotować tak,

by z Zawańośclą ofeńy nie rnożna bylo zapoznać
prżed
terminu
otwarcia
ofert,
się
uplywem

12.7. za|eca slę, aby Wykonawca
12,B, Wsze

kie koszty

zbro§zu rował ofeńę oraz ponUmerowałjej strony.

zw]ązane

z

przygotowanier.

i

Złożeniem oferty ponosl

Wykonawca,

12,9. Wykonawca składa ofeńę W zamknięte] kopercie lub innym opakowaniu

W

sposób zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zarnknięta
kopeńa lub inne opakowanie mu§i zaw]erać oznaczenie:

ofeńa na ŚWiadczenie usług ochrony lizycznej osób i mienia i realizacia
czynności recepcyjno-informacyjnych ", oznaczenie sprawy:
Bl<zPI,15l2o,18- Nie otwierać przed uptywem terminu otwarcia ofeń,

12,10, Wykonawca maże, pzed uŃWem terminu
Wycofać ofeńę,
12,11,

do składania ofeń, zmienić

]Ub

W prżypadku Wycofania ofeńy, Wykonawca składa pisernne ośWiadczenie, że
ofertę Wycoiuje, ośWiadczenie o Wycofaniu ofeńy, \,lykonawca umieszcza
zamkniętej kopercie lub innym opakowan u, która musi zawielać oznaczenie:

W

ośWadczenie o Wycofaniu oferty Zlożonej na ŚWiadczenie u§ug ochrony
lizycznej osób i mienia i realizacia czynności recepcyino.informacyinych
oznaczenie svawy:. BKzPl1ol2017. Nie otvvierać przed UŃWem terminu
otwarcia oleń.

ośWladczenie o !łycofaniu ofeńy musi zawierać co najmniej nazwę i adres
vr,ykonawcy, treśćośWiadczenia Wykonawcy o llycofaniu ofeńy oraz podpis
osoby lub osób uprawnionych do replezentowania Wykonawcy.
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12.12.

w plzypadk]

zmiany o1eńy Wykonawca składa pisemne ośWiadczenie, że ofeńę
zmianie ofeńy
zmienia, określajączakres tych zmian, ośWiadczenie
Wykonawca Umieszcza W zamkniętej kopercie ]ub innym opakowaniU, która musj
zawierać oznaczenie:

o

ofeńy na ŚWiadczenie usług ochrony lizycznei
rcalizacia czynności recepcyjno-informacyjnych.

ośWiadczenie o zm anie

o§ób i mienia i

oznaczenie sprawy: BKzPl15/20'18. Nie otwierać przed uŃWem termlnu

otwarcia ofeń,

ośWiadczenie o zmianle ofeńy musi zawierać

nazWYA

iadres Wykonawcy oraż

podpis Wykonawcy,
12,13, Nie ujawnia się iniormacji stanowiących tajemnicę przeds]ębiorstwa W rozumieniu
przepjsóW o zwalczaniu nieuczciwej konkurencj], jeżeli Wykonawca, nie pózn ej
niż W terrninje składania ofeń lub WnioskóW o dopuszczenie do udziału W
po§tępowaniu, zasizegł, że nie mogą byó one udostępn ane o?z Wkazal, iż
zastrzeżone inlormacje stanowią tajemnicę przedslębiorstwa, W takim przypadku
Wykonawca oznacza informacje Stanowiące tajemnlcę prżedsiębior§twa klauzulą
,,ta]ernnica przedsiębiorstwa - nie Udostępniać", Wykonawca nie może zastrzec

nazwy (firmy) oraz iego adre§u, a także informacii dotyczących ceny,
terminu Wykonania zamóWienia i WarunkóW ptatności zawartych W jego
olercie.

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia oteń.
13.1. Miejsce itermin składania ofeń:

a)

m]ejsce składania ofeń: Radio Poznań S,A,, 60-765 Poznań, ul.Berwińskiego
5, Biulo zalządu

b)

termin składania oień: do dnia, 22,11,2o1a, do godz, 9,00

13,2, M ejsce:term 1otwarcia ofeń:

a)

miejsce otwarcia ofeń; 60,765 Poznań, ul,Berwiń§kiego 5, sala nr 29

b) termin otwarcia ofeń| W dniu 22.'l1.2018 o godz, 11,00

13.3. Jeżeli W ofercie Wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną
c},,1rowo, podczas otwarcia ofed zostanie podana cena napisana słownie.
13,4, Zgodnle z ań, 86 Ust. 5 Pzp njez\Ąłocznje po otwarciu ofert żamawiający
zarnieszcza na stronie internetowej iniolmacje dotyczące:

1)
2)
3)

kwoty, jaką Zam

eża wzeznaczyć na sfinansowan

e zar],]óWienia;

film oraz adresóW WykonawcóW, któlzy zlożyl ofeńy W terminie;

ceny, termlnu Wykonania żamóWienia
ofeńach.

i

WarUnkóW

Ńtności zawańych

W
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13,5. Zamawiający niezMocznje zwraca ofeńę, która zostala żłoźonapo term]nie na
składanie ofeń.
14. Niżej Wymienione załączniki do

ogłoszenia stanowią iei tleść:

1)

załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamóWienia

3)

załączńik N 2 - projekt umowy
załącznik nr 3 - formularz ofeńy

2)
4)

zalącznik nr

4 - wzól

Wykluczenia z postępowania

ośWiadczenia Wykonawcy dotyczącego przeshnek

5)

załącznik nr 5 - Wzól ośWiadcżenia \tl./konawcy dolyczącego spełniania WarunkóW

6)

załącznik nr

1)

załącznik fi 7 -wz& Wkazu zlealizowanych usług
załącznik nr 8 - Wzór Wykazu o§ób i podmiotóW, które będą ucżestniczyć W

B)

udziału W postępowaniU

6

- Wzór ośWiadczenia o przynależności lub braku przynależnoścido
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa W ań, 24 ust. 1 pkt 23 Pzp,

realizacji zamóWienia

9)

załącznik nr 9 - ośWjadczenia Wykonawcy

Wszystkie Wyżej Wymienione załącznlki Stanowią integralnączęśćogłoszenia.

zatwiedził:
u\]JiI
^CZ]]LNY

n slralolem daiych osobowych osób l życżnych Wskażanych W toku poslępowan a o ldżielen e żamóWieńia, ]esl Bado
Pozńań s.A, ź siedżibą W Pożna. U u . B€fuińskiego 5 Dane osobowe będą plżelważane W celu ldz e en a żanr óWien]a oraz
wypeniieńia obowiążk! arch wiżaćyjnego. Daie osóbowe wskażanych osób będą prżetwaĘane na podstawe ań 6 ust, 1 ii c)
Rożporżądżena Parlamenn] Europeiskiego i Bady (UE) 2016/679 ż dn a 27 kwi€lnia 20]6l, W spraw e ochony osób l życżnych
W 2W ążku ż prżeiwarżanem danych osobowych iW sprawle swobodnego prżeplywu takch danych oraż Uchy]en a dyrcktyvry
95/46ME (RoDo) Podanie danyćh ]es1 dobrowo.e, ale neżbędne do plżeprowadżenia poslępowana o Udżielen e
żamóWien]a osobom, kórych dane dótyćżą pfży§Uguje prawo do żądan a dostY.pu do swoich danych osobowych, ch
sprosiowan a, oraż do ogranlcżenia ich prżehłarżania, Ponadto osoby, których dańe dotyczą ma]ą prawo do Wnieśena skalgi
do Preżesa UżędU ochrony Danych osobourych, osóbom, Kóryćh dane dotyczą n e pzyslugu]e prawó do usui ęcia daiych
osobowych W żWiążkU ż ań ] 7 l]st 3 1, b d ub e BoDo , prawo do prżenoszen a danych osobóWych,o klórym rnowa w art, 20
RoDo , prawo sprzeciwu na podstawie art, 2] BoDo Wobec pęelwarżania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzana danych osobo$ach ]est ań 6 ust ] lit c RoDo Dane osobowe będą prż€lwarżane prz€z okres &iązany ż
pzeplowadzeniem postępowania o udzielenie żamÓWienia pubicznego, a iaęe późnie] l] W żWiązku z lea zacją obowiązku
arch W zacyjnego, odbiorcam Pańsiła danych osobowych będą te podnr ioly kiórym mamy obow ążek przekazywan a danych
na g.Unce obowążljących prżepsÓW prawa, W tym ustawy o dostępe do lnlormac]i pub c2nej W paypadku ]akichkowek
piań możli$! ]est koniaK popęez ad€s ema l:EWa,zaWe]a@rad opoznan lm

Adń

Po §łonle Wykonawcy leży obowiązek uż}§kźnla zgody osoby fiżycznej na Wśkdanie iej danych w poslępowaniu o
udzielenie zamówienia, Wlym W składanej ofercie,
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