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BKZP / 3 /2019 Poznan, dnia 14 października 2019 r,

sPEcYFlKACJA lsoTNYcH WARUNKóW zAMóWlENlA
NA śWlADczENlE UsŁUG ocHRoNY osóB l MlENlA oRAz REALlzAcJE

CZYNNOŚCl RECEPCYJN1-1NFORMACYJNYCH

Postępowanie o Udzje]enie zamóWenia pub cznego - dalej zwane ,,postępowaniem",
prowadzone jest zgodnie z przepisam usta\iry ż dn a 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamóWień
publicżnych, na podstawie ań, 13Bo usta\,!y (Wańość zamóWienia mniejsza niż róWnowańość
kwoty 750000 euro)

1. NAZWA l ADHES ZAMAWAJĄCEGo

Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia W Poznaniu, Radio Poznań s.A., 60-765
Poznań, ul.BerWińskiego 5, NlP| 777-00-06-551 , Regon: 630158101,
iaks - 61 8660 310, Tel. 61 664 916, adres strony internetowej -
WW,rł,rad]opożnan,fm

2. oPls PBzEDMloTU zAMÓWlENlA
2,1, Przedmiotem zamóWienia jest śWiadcżenie na rzecz Radia Poznań s,A. usług W

zakresie ochrony osób i mienia:
a/ bezpośrednia ochrona fizyczna osób imienia W obiektach Radia Poznań s,A,
(sUFo)
b/ pełnienie przez pracownikóW ochrony cżynności recepcyjno-]nlormacyjnych
c/ okresowy przegląd i uaktualnianje ,,Planu ochrony" oraz uzgadnianie tych żm an z
Wo-ewod7k r komendantem policj:

d/ dalażna ochrona fizyczna realizowana pzez qupę interwencyjną (Wyłącznie W
s}łuacji zagrożeń)
kod cPV 797100,00-4

2.2. szczegolary op§ prżedmiotu zamóWienia zawiela załączn k nr 1 do SIWZ,
a Iakże załącznik ff 2- istotne postanowienia umowy.

2.3. zamawląący nie dopusżcza składania ofeń częścioltych ani Wariantovlych,
2,4. zamawląący wymaga, aby pracownikami śWiadczącymi usługi będące przedmiotem

żamóWienia były osoby, które nie figurują W Krajowym Rejestrze Karnym, co powinno
zostać potwierdzone plzez Wykonawcę przed rozpoczęciem śWiadczenia usług
odpowiednim dokumentem tj, ośWiadcżeniem Wykonawcy,

2.5. z uwagi na chalakter czynności Wykonywanych W rarnach zapewnienia ochrony osób
imienia zamawiaiący Wymaga, aby Wszysikie czynności objęte przedmiotem
zamóWienia Wykonwali Wyłącznie pracownicy zatrudnieni na podstawie
umowy o pracę. Wymóg zatludnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy
grupy inlerwencyjnej Wykonawcy,

2,6, Podwykonawcy - zarnawiający Wymaga, aby Wykonawca samodzielnie Wykonal
przedmiot zamóWenia. zamawiający Wyraża zgodę na udział podwykonawcóW
Wyłącznie W częśc dotyczącej zapewnienia glupy interwencyjne]. lnformację o tym
Wykonawca zamieszcza W formularzu ofeńovlym.
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3. TERMlN WYKoNANlA zAMowlENlA
3.1. zamóWienie będzie realizowane W okresie 01,01,2020 - 31,12.2021

b)

c)

Zamawiający lnformuje, że do dnia 31.'12,2019l, trwa obecnie realizowana Umowa
W zaktesie ochrony, Wykonawca, którego ofeńa zostanie Wybrana jako
najkorzystniejsza W niniejszym postępowaniu zobowiązany jest przejąć obowiązki od
iirmy śWiadczącej dotychczas Usługi ochrony W tym samym dniU tj .31.12.2o19 l.

4. WARUNK| UDzlAŁU W PosTĘPoWANlU
4,1 , W postępowan]u moze WZiąć Udział Wykonawca, który|

a) posiada aktualną na dzień składania ofert !9!999i9 określającą zakres i formy
prowadzenia usłuE ochrony osób i mienia, Wydaną zgodnie z przepisami ustawy z
dnia2 2 sierpnia 1997r, o ochronie osób i mienia (t.j, Dz. U. z 2018, poz. 2142 ze
zm.), z któlą treści Wynika mozliwośó śWiadczenia UsłUg zgodnie ż opisem
przedmiotu zamóWienia,

W przypadku składania ofeńy przez WykonawóW Wspólnie ubiegających się a
udzielenie zamóWienia, Warunek określony w pkt, 4.1.a) zostanie uznany za
spełniony jeżeli przynajmniei jeden z Wykonawców WspóInie ubiegających stę o
udżielnie zamówienia posiada WW. koncesk, W takim przypadku Zamawiający
wymaga, aby czynności da wykonywania których niezbędne jest posiadanie konce,ji
wykonwał ten wykonawca, który posiada koncesję.

posiada odpowiednie dośWiadczenie, co aznacza, że Wykonawca \Ąl./konał, a W

przypadku śWiadczeń okresowych IUb ciągłych ltykonuje W okresie ostatnich trzech
lal przed UŃWem terminu składania oiert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - W tym okresie co najmniej trzy usługi odpowiadające swoim rodzajem
usłudze stanowiącą przedm]ot zamóWienia tj, usługi W zakresie ochrony osób i

mienia:

b€/ obiektóW pod]egających obowiązkowej ochronie przez specjalistyczne uzbrojone
formacje ochronne (sUFo) lub odpowiednie zabezpieczenie technicżne, Ujętych W

ewidencji \łlaściwego teMorialnie Wojewody i posiadających uzgodniony z
komendantem Wojewódzkim policji,,Plan ochrony"

bb/ każda Usługa Wykonywana nieprzerwanie, na zasadzie stałej odrębnej umowy, W

okresie co najmniej 12 miesięcy, Wartość całej Umowy - co najmniej 200,000 żł brutto

W przypadku składania ofeńy przez Wykonawców wspóInie ubiegających się o
udzielenie zamóWienia, Warunek określony w pkt. 4.1.b) musi być spełniony W całości
przez jednega z tych WykonawcóW
dysponu]e lub będzie dysponował na czas realizacji zamóWienia 9§9bą!d3d9by!!i
do Wykonania zamóWienia tj.

ł osobam (Wpisanymi na li§tę kwalifikowanych pracownlkóW ochrony fizycznej),
z kIórych każda posiada co najmniej dwuletni (2) staż pracy na stanowiskach
analogicznych do objętych zamóWieniem, \tykonujących czynności po|egające na
ochronie lizycznej osób i mienia (terenóW, obiektóW, urządzeń, mienia
ruchomego) W tym obsługi stanowiska recepcyjnego
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W plzypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających sĘ o
udzielenie zamóWienia, Warunek określony W pl<t.4.1.c) maże być spelniony łącznie
przez tych Wykonawców,

d) jest ubezpiecżony od odpowiedzialności cywilnej W zakresie prowadzonej działalności
związarcj z przedmiotem zamóWienia - posiada opłaconą polisę, a W przypadku jej

braku inny dokument potwierdzający, że jest Ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej W zakresie prowadzonej działalności związanę) z przedmiotam zamóWienia
na kwotę co najmniej 1.500,000 zt

W przypadku składania ołerty przez Wykonawców wsŃlnie ubiegających sĘ o
udzielenie zamóWienia, Warunek akreślony w pn, 4.1.d) zostanie uznany za
spełniany jeżeli Wykonawcy Wykażą się ubezpieczeniem W stosunku da każdego z
podniotów występujących wspólnie o udzielenie zamówienia (dokument Wstawiony
dla Wsz/stkich vrykonawców Wspólnie ubiegających się o udzielenie zamóWienia lub
dla każdego z osobna),

e/ działa W oparciu o system Zarządzania Jakością (ceńyfikat lso zgodnie z Wymogami
normy lso 9001_2015)

t) nie podlega Wykluczeniu z postępowania, zgodnie z pK. 5.1,

4.2. ocena spełniania WarunkóW udziału W postępowaniu WrykonawcóW zostanie
dokonana W oparciu o dokumenty, o których mowa W punkcie 7.1. ogłoszenia.

5. PRZYPADK| WYKLUCZEN|A WYKoNAWCY z PosTĘPoWAN|A

5.1. z postępowania o udzielenie zamóWienia będącego przedmiotem niniejszego
ogłoszenia Wyklucża się WykonawcóW W przypadkach, o których mowa W ań, 24 ust,

1 pkt. 12 - 23 olaz 24 ust 5 pkt, 1 ustawy Prawo zamóWień Publicznych,
5.2. ofeńę wykonawcy Wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą
5.3, ocena spełniania braku podstaw do WyklUczenia WykonawcóW zostanie dokonana W

oparciu o dokumenty, o których mowa W punkcie 7,1, ogłoszenia

6. KHYTEH|A ocENY oFERT
6,1. PrZy Wyborze ofeńy najkorzystnie)szej zamawiąący będżie kierował się

następującymi kMeriami:

ł cena ofeńy brutto -,t00%

ocena ofeń W tym kryterium zostanie określona W opalciu o Wzór :

Lcena = (cmin/c) x 100 gdzie :

Lcena- ilość punktóW za cenę brutto proponowanąW ofercie badanej

cm|n - najniższa cena brutto §pośród badanych oleń;

c - cena orutlo W ofercie baoane_,
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6.2, Za najkorzystniejszą zostanie uznana ofeńa, która spgtnia Wszy§tkie Wymagan a
określone W niniejszym ogłoszeniU oraz otrzyma najwyższą ilość punktow .

6.3, W oiercie należy podać cenę ryczałtową za Wykonanie przedmiotu żamowenia,
z lryszczególn eniem Wańości netto i brutto.

6-4, Wszystkie cany należy podać W złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch
m eisc po przecinku,

6,5, W cenie należy uwzględnić Wszystkie koszty Wynikające z llymagań określonych W
niniejszym ogłoszeniu olaz załącżnikach do ogłoszenia powinna obejrnować
Wszelkie koszty Vvykonania przedmiotu umowy, W tyrn m.in. koszty doiazdu i pracy
grupy interwencyjnej

6,6. Wynagrodzenie za śWiadczone usługi Wypłacane będze miesięcznie na podstawie
faktur Wystawionyćh prżeż Wykonawcę,

6-7. Jeżę|i cena ofeńy Wykonawcy będzie budzić Wątpliwości Zamawiającego WezWe on
Wykonawcę do złożen]a pisemnych Wyjaśnień dotyczących elementóW ofeńy
mających WŃW na Wl./Sokość ceny, Do \,lyjaśnień Wykonawca jesi zobligowany
załączyć szczegolowąkalkU ację, z której będzie Wynikać cena oferty

6.8. Wańość kosztóW pracy żWązana z zairudnieniern pracownikóW ochrony przyjęta do
ustalenia ceny nie może być n ższa od ałitualnego minimalnego WJ./nagrodzenia Za
pracę / minimalnej stawki godzinowej U§talonej na podstawie ustawy z dnia 10
pazdziernika 2oo2 loku o minimalnym Wynagrodzenju za pracę oraz przepisóW
\ĄykonaWczych

7, WYMAGANE DoKUMENTY
7.1, Wykonawca zobowiązany je§t złożyó W ofercie:

7,1, Formularz ofeńovvy - Wzór stanowi zalącznik nr 3

7,2. Na potwierdzenie braku podstaw do Wykluczenia Zamawia]ący składa:

a/ ośWiadcżenia o braku podstaw do Wyk]uczenia Wzór stanowl załąałllk N 4

b/ informacji z Krajowego Rejesku Karnego W zakresie określonym W ań, 24 Ust. 1 pkt 13, 14
i21 Wystawionej nie Wcześniej niż 6 miesięcy przez uŃWem terminu skladania ofeń

c/ zaśWiadczenia WlaściWego naczejnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca
nie zalega z opłacanjem podatkóW, Wystawione nie Wcześniej niz 3 miesiące przed uplywem
terminu składania oleń lub inny dokument potwierdzający że Wykonawca zawarł
porożumienie z Wlaściwym organem podatko!,lym W sprawie sńt tych należności Wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, W szczególności zyskal przewidziane prawem
zwo|nienie, odroczenie lub rozłozen]e na raty za]eg]ych płatności lub Wstrzymanle W całości
Wykonania decyżji Maściwego organu

d/ zaśWiadczenia Właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
społecznych lub Kasy Rolniczego Ubeżpieczenia Spoiecznego albo inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca nie zale9a z oplacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, v!rystawiony nie Wczesnej niż 3 m]esjące przed uplywem terminu
składania ofeń |Ub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z
Właścivr,ym organem W sprawie §płat tych należnoŚci WraZ Z ewentualnyrni odsetkami lub
grz}vr'nami, W szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
lożożenie na raty zaległych płatności lub Wstrzymanle W całości Wykonania decyzji
MaściWe9o organu
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e/ ośWiadczenia o p.zynależności lUb braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa W ań, 24 ust,1 pkt 23 Ustawy Pzp, W §tosownej sytuacji Wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązan]a z innym Wykonawcą, kIóly żożyl ofeńę W tym samym
postępowaniu nie prowadzą do zakłócenia konkurencji W postępowaniU o dzielenie
zamóWienia, Niniejsze oświadczenie Wykonawca składa W terminie 3 dni od
zamleszczenia na stronie internetowei inlormacji z otwarcia oreń! o Kórei mowa W ań.
86 ust.s ustawy Pzp. W przypadku WykonawcóW Wspólnie ubiegaiących się o udzie|enie
zamóWienia ośWiadczenie składa każdy z WykonawcóW oddzielnie. Wzór ośWiadczenia -
załącznik nr 6

1/ dokument (np. pełnomocn ctwo, odpis z Maściwego rejeslru np., Krajowego Reje§tru
Sądowego, lnlormacja o Wpisie do centralnej Ewidencji i lnformacji o Działalności
Gospodarczej lub Umowa społki cywilnej) potvvierdzający źe ofeńa została podpisana przez
o§obę / osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie Wynika to z ]nnych
dokumentóW załączonych do ofeńy, W przypadku pełnomocnictwa do ofęft! na|eży załączyć
oryginał pełnomocnictwa lUb kopię pełnomocnictwa potwierdzonąnotarialnie.

7,3. Na potwierdzenie spetniania WarunkóW udziału W postępowaniu zamawiający skladai

a/ ośWiadczenie o spgłnianiU WarunkóW UdziałU W postępowaniu - Wzór stanowi załącznik nr
5

b/ aktualną konce§ję W1./danąprzez Ministra spraw Wewnętrznych i Adrninistracji, żgodnie z
Wymogami ustawy z dnia 22 sierpn]a 1997 r, o ochronie osób i mienia

c/ dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
W zakresie prowadzonej działalności związanej prżedmiotem zamóWienia na kwotę co
najmniej 1,500,000 zł. Jeże|i z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nię może złażyć
dokumentóW doiyczących sytuacji finansowej lUb ekonomicznej Wymaganych przez
zamawiającego, może złożyć inny dokument, który W Wystarczający sposób potlvierdza
§pełnianie op sanego przez zamawiającego Walunku udziału W postępowaniu,

d/ Wykaz usłUg Wykonanych W okresie ostatnich 3 lat przed UńWem terminu składania oleń,
a jeżeli okre§ prowadzenia działalności jest krótszy - W tym okresie, Wraz z podaniem ich
Wańości, przedmiotu, dat Wykonania i podmiotóW, na ęecz któlych usługi zostały Wykonane,
olaz załączeniern dowodóW okreś]ających czy te usługi żostały Wykonane należycie, przy

cżym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty Wystawione przez
podmiot, na rzecz którego usfugi były Wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej plzyczyny o
obiekt}ĄVnym charakterze llykonawca nie jest W stanie uzyskać tych dokumentóW -

ośWiadczenie Wykonawcy,

Wykaz Winien obejmować usłUgi polegające na bezpośredniej lizycznej ochronie osób i

mieniaI

da)obiektóW podiega]ących obowiążkowe] ochTon e przez specja istycżne
uzbroione forńacje ochronne lub odpowiednie zabezpieczenie techniczne,
ujęlych W ewidencji właściwego teĄ,łorialnie Wojewody i posiadających
uzgodniony ż komendantera WojewÓdżk m polci] ,,P an ochrony'
db) każda usłlga Wykonr]Vana n eplzerwanie, na żasadż e stałej odrębnej
umowy, w oklesie co najmniei 12 miesięcy, Wańość całej !]mowy - co
naimniei 200.000 zł blułto

e/ Wykaż osób, skierowanych przeż Wykonawcę do rea]]zacji zamóWienia publicznego, Wraz
z iniormacjami na temai ich kwalitikacji zawodowych, dośWiadczenia niezbędnego do
Wykonania zamóWienia publicznego, a także zakresu Wykonywanych przez nie czynności
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oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
określone W pkt. 4c slWZ

f/ ceńyfikat lso zgodny z normami lso 9001 - 2015 lub

działanie zgodne z Systemern Zalządzania Jakością
przedmiotem zamóWienia

Wykaz Winien spełniać WarUnki

inny dokument potwierdzający
W zakresie usług będących

9) ośWiadczenie, że Wykonawca dysponUje co najmniej dwoma grupami interwency]nymi na
terenje poznania

8. ZASADY SKŁADANIA OŚW|ADCZEŃ l DOKUMENTÓW ORAZ WYBORU OFERTY

8.1, Do oieńy Wykqnawca dolącza aktualne na dzień składania ofeń Wszystkie
dokumenty i ośWiadczenia W zakresie Wskazanym przez zamaWia]ące9o W

ogłosżeniu o zamóWieniu

8,2, Wykonawca, który powoluje się na zasoby innych podmiotóW, W celu Wykażania
braku istnien a Wobec nich podstaw Wykluczenia oraż spełniania, W zakresie, W
jakim powoluje się na ]ch zasoby, WarunkóW udzlalu W postępowaniu, zamieszcza
informacje o tych podmiotach W ośWiadczeniu o nie podleganiu Wykluczeniu i

spełnianiU WarUnkóW udżiału W postępowaniu,

8,2, W przypadku Wspó nego ubiegania się o zamowienie przez WykonawcóW,
ośWiadczenie składa każdy z WykonawcóW Wspóln]e Ubiegających się o
zamóWenie. ośWiadczenie te musi potwierdzać spełn]anie WalunkóW udziału W
postępowaniu oraz brak podstaw Wykiuczenia W zakresie, W którym każdy z
WykonawcóW Wykazuje spełnianie WarUnkóW UdziałU W postępowan]u oraz brak
podstaw WyklUczenia.

8.4_ ośW]adczen]a, o których mowa W rozporżądueniu Ministra Rozwoju z dn]a 26
lipca 2016 r, dotyczące Wykonawcy i innych podm otóW, na których zdolnościach lub

s}łuacji polega Wykonawca na żasadach określonych W ań, 22a Pzp olaz dotyczące
podwykonawcóW, sktadane są W oryginale,

8,5, Dokurnenty, o których mowa W rozporządzeniu rozporządzenia Mini§tra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r,, inne niz ośWiadczenia, o klórych mowa W pkt 8.4.
SlWZ, składane sąW oryginale ]Ub kopii pośWiadczonej za zgodność z oryginałem,

8,6, PośWiadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca,
podmiot, na którego zdolnościach lub syłuacji polega Wykonawca, Wykonawcy
Wspólnie ubiegający s]ę o udzielenie zamóWienia publicznego albo podwykonawca,
W zakresie dokumentóW, które każdego z nich dotyczą

8.7. Zamawiający może żądać przed§tawienia oryg nału lub notarialnie
pośWiadczonej kopji dokUmentóW, o których mowa W rozporządzeniu Mjnistra
RozWojU z dnia 26 lipca 2016 r,, innych niż ośWiadczenia, Wyłącznie Medy, gdy
złozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi Wątpliwości co do jei

praWdziWości,

8.8, Dokumenty sporządżone W języku obcym są składane Wraz z tłumaczeniem
na język polski,

8.9, Jeżeli Wykonawca nie złoży ośWiadczeń lub dokumentóW potwierdzających

spełnianie WarunkóW udziału W postępowaniu, spełnianie przez oferowane usługi
Wymagań okleślonych wzez zamawiającego |ub brak podstaw Wykluczenia, lub
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innych dokumentóW niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, ośWiadczenia
lub dokumenty są niekompletne, żawierają błędy lub budzą Wskażane przez
żamawiającego Wątpliwości, zamawiający Wzywa do ich złożenia, Uzupełnienia lub
poprawienia lub do udz elania Wyjaśnień W terminie przez siebie Wskazanym, chyba
że mimo ich Złożenia, uzupełnienia IUb poprawienja lub udzielenia V\,yJaśnień ofeńa
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

B,10, Jeże]] Wykonawca nie złoży Wymaganych pgłnomocnictw albo złoży Wadliwe
pełnomocnictwa, żamawiąący Wzywa do ich żożenia W termjnie przez siebie
Wskazanym, chyba że mimo ich złoźenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
kon]eczne byłoby unieważnienie postępowania,

8,1l, zamawiąąy wzywaIakże, W Wyznacżonym przez siebie terminie, do złożenia
Wl./jaśnień dotyczących ośWiadczeń |ub dokumentóW potwierdzających spełnianie
WarUnkóW udziału W po§tępowaniu, spełnianie przez oferowane usługl Wymagań
określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw VlyklUczenia - Wskażanych W
ogłoszeniu o zamóWieniu i specytikacji istotnych WalUnkóW zamóWienia,

9. lnlormacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania ośWiadczeń i dokumentóW, a takźe Wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami.

9.1, W postępowaniu komunikacja rniędzy zamawiającym a Wl/konawcami odbywa się
zgodnie Z Wyborem zamawiającego ża pośrednictwem operatora pocztowego W

rozumieniu ustawry z dnia 23 ]istopada 2012 r, - Prawo pocztowe (Dz. U. z2012l.
poz, 1529 olaz z 2015 l, poz. 1830), o§obiście, za pośrednictwem posłańca, faksu
lub przy użyciu środkóW komunikacji elektron cznej W rozumieniu ustawry z dnia 18
|ipca 2002 r, o śWiadczeniu ośWiadczenie składa każdy z WYkonaWcóW Wspólnie
ubiegających się o zamóWienie drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 l. poz. 1422, z
2015 l. poz. 1844 olaz z 2016 f. poz. 147 i 615).

9,1, Jeżeli zarnawiający lub Wykonawca plzekazują ośWiadczenia, Wnioski,
zawiadomienia oraz jnlormacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środkóW
komunikacji elektronicznej W rozumieniu Ustawy ż dnia 18 lipca 2002 r. o
śWiadcżeniu usług drogą elektroniazn4 każda ze stron na żądanie drugiej strony
niezwłocznie potwierdza fakt ]ch otrżymania.

9,1, osoban,]i Uprawnionymi do porozumjewania sję z Wykonawcami są
EWa zawieja specja lsta ds, zarnóWień publicznych, e-mail|

,1,1.

,l0.

eWa.zawieja @ radiopoznan.f m

numer faxu: 61 8660 310

9,1, zamawiaiący nie dopuszcza polozumiewania się z Wykonawcami za
pośrednictwem telelonu.

Wymagania dotyczące Wadium - W niniejszym postępowaniu Wadium nie jest

Wrymagane

Termin zWiązania oreńą.

1 1.1 , Termin związania ofeńą Wl./nosi 30 dni. Bieg terminu zwiąZania ofeńą lozpoczyna
się Wlaz z UŃWem terminu składania ofeń,

opis sposobu przygotowywania ofeń.,l2.
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12,1. Postępowanie o udzie]enie zamóWienia prowadżi się W języku pol§kim i

zamawiąący nie Wyraża zgody na żożenie ośWjadczeń, ofeńy oraz innych
dokumentóW jednym z językóW powszechnie uźywanych W handlu
międzynarodoVlym.

12,2, Dokumenty sporządzone W języku obcym są składane Wraż z tłumaczen|em na
język polski,

12,1, Treść ofeńy musi odpowiadać treści ogłoszenia

12,2, ofeńę podpisuje osoba jUb osoby uprawnione do reprezentowania Vlykonawcy,

12-3- Jeże|i Wykonawcę reprezentuje pelnomocnik, wlaz z olellą składa się
pełnomocnictwo.

12,4. Wykonawca rnoże żłożyć jednąofeńę,

12,5. ofertę sporządza się W sposób staranny, cz elny i trwały. Stwierdzone przez
Wykonawcę W ofercie błędy i omyłki W zapisach - prżed jej złożeniem - poprawia
się przez skreś]enie dotychczasowej treści i Wpisanie nowej, z zachowaniem
czytelności błędnego żapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty
dokonania poprawki.

12.6, ofeńę należy przygotować tak, by z zawańością ofeńy nie można było zapoznać
się przed uŃWem terminU otwarcia oień,

12.7- zaleca się, aby Wrykonawca zbroszurował ofeńę oraz ponumerowałjej strony,

12-8, Wszelkie koszty zWązane z przygolowaniem i żłożeniem ofeńy ponosi
Wykonawca,

12,9, Wykonawca składa ofertę W zamkniętej kopercie |ub jnnym opakowaniu W

sposób zapewniający nieujawnienie treści ofeńy do chwili jej otlvarc a, Zamknięta
kopeńa lub inne opakowar e musi zawierać oznaczenleI

ofeńa na ŚWiadczenie usług ochrony osób i mienia
recepcyino-informacyinych". oznaczenie spraWy:
otwierać przed upływem terminU otwarcia ofeń.

realizacia czynności
BKzPl3l2o19, Nie

12.10. Wykonawca może, przed uŃWem terminu do składania ofeń, zmienić lub

wycofać ofertę,

12.11. W przypadku Wycofania ofeńy, Wykonawca składa pisemne ośWiadczenie, że
ofenę ltycofuje, ośWiadczenie o Wycofaniu ofeńy, Wykonawca urniesżcża W
zamkn]ętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawieać oz|aczenie|

ośWiadczenie o Wycofaniu oferty złozonej na ŚWiadczenie usług ochrony
osób i mienia i realizacja czynności recepcyjno-inlormacyjnych
oznaczenie swawy| BKzPl3l2o'| 9. Nie otwierać przed uplywem terminu
otwarcia ofeń,

ośWiadczenie o Wycofan]u ofeńy musi zawierać co najmniej nazwę i adre§
Wykonawcy, treść ośWiadczenia Wykonawcy o Wycoianiu oferty oraz podpis
osoby lUb osób Uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy,
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12.12, w plzypadk! zrniany oleńy Wykonawca składa pisemne ośWiadczenie, że ofertę
zmienia, określając zakres tych zmian, ośWiadczenie o zmianie oferty
\łrykonawca umleszcza W zamknięte] kopercie lub innym opakowaniu, która musi
zawierać oznacżenie:

ośWiadcżenie o zmianie ofeńy na ŚWiadczenie usług ochrony osób imlenia
i realizacja czynności recgpcyjno-intormacyinych. oznaczeni€ sprawy:
BKzPl3/20,19. Nie otwierać przed uńWem terminu otwarcia ofert,

ośWiadczenie o zmjanie oferty musi zawierać nazwę iadre§ Wykonawcy oraz
podpis Wykonawcy,

12.13. Nie uiawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa W lozumleniU
przepisóW o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli \,\,ykonawca, nie później
niż W terminie składania olert lub WnioskóW o dopuszczenie do Udziału W
postępowaniu, zaslfzegl, że nie mogą być one udostępn ane oruz Wkazał, iż
Zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku
Wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą

'tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać". Wykonawca nie możg zasi]zec
nazwy (firmy) oraz jego adresu, a talde inrormacji doiyczących ceny,
termlnu wykonanla zamóWienia i warunkóW płatności zawańych W iggo
olercie.

13. Miejsce oraz termln składania l otwarcia oleń.

13.1, Miejsce i termin składania ofeń|

a) miejsce składania olert; Radio Poznań s.A., 60-765 Poznań, Ul.Berwińskiego
5, Biulo zażądu

b) termin składania oleń: do dnia,30.10,2019, do godz. 10,00

13,2. Miejsce itermin otwarcia ofeń:

a) miejsce otwarcia ofeń: 60-765 Pożnań, u|,Berwińskiego 5, Sala Natad

b) termin otwarcia ofeń: W dniu 30.10.2019 o godz. 12.00

13,3. Jeze|i W ofercie Wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną
cfrowo, podczas otwarcia ofeń zostanie podana cena napisana słownie,

13,4. zgodnie z ań. 86 ust, 5 Pzp n]ezMoczn]e po otwarciu ofeń zamawiający
zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamielza plzeznaczyć na sfinansowanie zamóWienia;

2) firrn oraz adresóW WykonawcóW, którzy złoży|i ofeńy W terminie;

3) ceny, terminu Wykonania zamóWienia i Warunków płatności zawartych W

ofeńach.
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13,5. Zamawiający niezMocznie zwraca ofeńę, która została złożona po terminie na
składanie ofeń,

,l4, Niżej Wymienione załączniki do ogłoszenia stanowią iej treść:

1) załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamóWienia

2) załączniknr 2 - projekt umov!ry

3) załącznik nr 3 - forrnularz ofeńy

4) załącznik W 4 - wzól ośWiadczenia Wykonawcy dotyczącego przesłanek
!tyk|uczenia z postępowan]a

5) załącznik nr 5 - Wzór ośWiadczenia Wykonawcy dotyczącego spełniania WarUnkóW

udziału W postępowaniu

załącznik nr 6 - Wzór ośWiadczenia o przynależności lub braku prżynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa W ań. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp,

załącznik N 7 - wzól Wkazu zlęa|izowanych usłUg

załącznik nr 8 - WZór Wykazu osób ] podmiotóW, które będą uczestniczyć W

rea]jzacji zamóWienia

6)

7)

B)

9) załącznik nr 9 - ośWiadczenia Vlykonawcy

Wszystkie Wyżej Wymienione załączniki stanowią integralną częśó ogłoszenia.

zalwieńził|

Adm n siraiolem danych osobohĄ/ch osób i życznych wskazanych W tok! poslępowai a o ldzeene żamóWienia jesl Radio
Pożnań s,A, ż s edzibą w Poznaniu ul. Beeińskiego 5, Dan€ osobowe będą plżeiwaźane W celu udżielenia żamóW enia olaż
wypeh] enia obowiążku arch]wizacyjnego Daie osobowe wskazanych osób będą pżetwalzan e na podstawie ań 6 usi, ] l 1. c)

Rożpoźądżenia Panameni! Europejskiego Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia20]6 r, Wsprawie ochronyosób lizycznyclr
w zw ązku ż pżelważan em danych osobowych i w spraw e swobodnego pżepływu takich da.ych o@ż uchy enia dylektylvy
9r46ME {RoDo), Podanie danvclr ]es1 doblowone, aje niezbędne do przepowadżen a posiępowania o udżeenie
żamówienia osobom, Kórych dane dolycźą, prżysługu]e pawo do żądania dostępu do swoch danych osobollych, ich

splostowan a, oraz do ograniczenia ich prżenłażania ponadto osoby, kiórych da.e dotyczą mają prawo do Mesienla skargi
do Prezesa Użędu ochrony Danych osobowych, osobom których dane dotyczą nie pzysłUguje plawo do Usunięca danych
osobowych w zwjążku z ań 1 7 ust, 3 l t. b, d Ub e RoDo plawo do pże.osżen a danych osobowrych o którym mowa W ań, 20
BoDo, plawo spżeciwu na podsiawe ań,2] RoDo, Wobec przetwarżan a danych osobovq/clr gdyż podsiawą plaw.ą
przetwarżania danych osobowych j€st ad, 6 usl, ] l c RoDo, Dane osobowe będą przetwarzan€ przez okres żwązany ż
pżepmwadżeniem posiępowa.la o Udżje]€nie amóW eń a publcżiego a iakze póżriej tj. W związku z rea|izac]ą obowązk!
archiwzacy]nego odbiolcami Państwa danych osobowych będą te podm oly, Kóryrir nranry obowiązek pżekazywan a danych
na grurcie obowiązujących prżepisóW prawa W iym uslabry o doslępi€ do inlomacj plbicznej, W pżypadku ]akichkolwiek
pyłań możiwy]est kontaK poprżeż adleś emai :iod @ ńdiopoznan,fm
Po svonie Wykonawcy leży obowiąz€k uzy§kania zgody ośoby liżycżnei na wskazanie jej danych w PoslęPowaniu o
udżielenie 2amóWienia, W tym w śkładanej ol€lcie

PREZ
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