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Użytkownik: atopor, Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy 

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne 
usługi

Wartość zamówienia Poniżej 750 000 EURO

Rodzaj zamówienia Usługa

Data umieszczenia 
ogłoszenia na stronie 
Miasta

2019-08-22 , 10:02:18 

I Zamawiający

Zamawiający Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy

- adres Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa, woj. mazowieckie

- telefon (0-22) 443 35 33

- faks

- e-mail Wilanow.wzz@um.warszawa.pl

- adres internetowy http://www.wilanow.pl

Osoba upoważniona 
do kontaktów
w sprawach 
proceduralnych

Celina Milewska 

- adres Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy, Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa

- lokal 223

- telefon (0-22) 443 49 42

- email cmilewska@um.warszawa.pl

Osoba upoważniona 
do kontaktów
w sprawach 
merytorycznych

Magdalena Cacek-Ganc 

- adres Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy, Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa

- lokal 213

- telefon (0-22) 44 34 990

- email Mcacek-ganc@um.warszawa.pl

Adres, pod którym 
można uzyskać
specyfikację istotnych 
warunków zamówienia

p. osoba upoważniona do kontaktów

Adres, na który należy 
przesyłać wnioski 
o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu

p. osoba upoważniona do kontaktów

II Przedmiot zamówienia

Nazwa zamówienia
Ochrona osób i mienia oraz wykonywanie czynności polegających na sprzątaniu w obiektach 
boisk sportowych „Orlik 2012” przy ul. Sytej 123 
i Worobczuka 8 w Warszawie 

Ochrona osób i mienia oraz wykonywanie czynności polegających na sprzątaniu w obiektach 
boisk sportowych „Orlik 2012” przy ul. Sytej 123 i Worobczuka 8 w Warszawie 
Przedmiotem umowy jest zapewnienie ochrony osób i mienia oraz wykonywanie czynności 
polegających na sprzątaniu w obiektach boisk sportowych „Orlik 2012” przy ul. Sytej 123 
i Worobczuka 8 w Warszawie, zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu 
zamówienia oraz wzorze umowy wraz z załącznikami. 

Łączna liczba roboczogodzin wynosi 17544. Szczegółowe planowane grafiki pracy stanowią 
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Opis zamówienia

załączniki nr 1 i 2 do wzoru umowy. 
Zobowiązuje się Wykonawcę do spełnienia wszystkich zobowiązań zawartych we wzorze umowy, 
w szczególności: 
1. Zapewnienia bezpieczeństwa osób znajdujących się w granicach kompleksu boisk sportowych 
„Orlik 2012” przy ul. Sytej 123 i przy ul. Worobczuka, zwanych dalej „obiektami chronionymi”. 
2. Ochrony obiektów chronionych i ich pomieszczeń użytkowych przed dostępem do niego osób 
nieuprawnionych. 
3. Ochrony mienia obiektów chronionych przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem i 
dewastacją. 
4. Zapobiegania zakłóceniom porządku na terenie obiektów chronionych oraz niezwłocznego 
powiadamiania Wydziału Kultur i Sportu dla Dzielnicy Wilanów 
o zdarzeniach powodujących naruszenie porządku. 
5. Niezwłocznego powiadamiania organów ścigania o czynach przestępnych zaistniałych na 
terenie obiektów chronionych i zabezpieczenia miejsca ich popełnienia do czasu przybycia 
organów ścigania. 
6. Prowadzenia przewidzianej w Tabeli służby ochronnej dokumentacji ochronnej, 
a zwłaszcza dziennika zmiany zawierającego dane o czasie rozpoczęcia i zakończenia zmiany, 
obsadzie personalnej zmiany i czasie wykonywania przez pracowników ochrony zadań, a także 
prowadzenia na bieżąco raportu zmiany zawierającego wszystkie istotne informacje dotyczące 
przyjęcia, przebiegu i przekazania służby ochronnej. 
7. Wykonywania stałego, terminowego, sumiennego i z należytą starannością prac będących 
przedmiotem umowy. 
8. Zapewnienia przyjazdu grup interwencyjnych do obiektów chronionych na każdy sygnał 
alarmowy, wyemitowany przez pracowników ochrony obiektu, w czasie nie dłuższym niż 10 
minut. 
9. Zapewnienia stałego nadzoru i kontroli nad realizacją zadań przez pracowników ochrony 
Wykonawcy w obiektach chronionych tak, by nieprzerwanie byli w stanie udzielić pracownikom 
Urzędu Dzielnicy Wilanów odpowiedzialnym za administrowanie chronionymi obiektami informacji 
na temat stanu ochrony fizycznej obiektu. 
10. Posiadania przez cały okres realizacji umowy aktualnej polisy ubezpieczeniowej od 
odpowiedzialności cywilnej do sumy ubezpieczenia minimum 100.000,00 zł. Z tytułu 
prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia na jedno lub wszystkie 
zdarzenia. 
11. Sprzątania pomieszczeń biurowych, pomieszczeń sanitarnych przy wykorzystaniu środków 
czystości dostarczonych przez Zamawiającego zgodnie z Załącznikiem nr 3 
do Umowy 
12. Sprzątania terenów zewnętrznych i pielęgnacji zieleni zgodnie z Załącznikiem nr 3 
do Umowy 
- boisko do piłki nożnej (sztuczna trawa), 
- boisko do koszykówki (nawierzchnia poliuretanowa), 
- powierzchnia terenów zielonych, 
- ciągi komunikacyjne. 
13. Sprzątanie terenu przed wejściem do kompleksu boisk sportowych „ORLIK” zgodnie 
z Załącznikiem nr 3 do Umowy. 

Zamawiający nie dopuszcza w realizacji przedmiotu zamówienia, zatrudnienia osób 
z orzeczeniami o niepełnosprawności. 

14. Wykonawca zobowiązany jest, aby pracownicy wykonujący czynności, o których mowa w §1 
ust. 1 pkt od 1 do 6 umowy, byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy lub właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej, lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania. 
15. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób, w 
sposób określony powyżej. Wykonawca w terminie 5 dni licząc od daty rozpoczęcia wykonywania 
przedmiotu umowy i na każde żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, nie krótszym niż 2 dni robocze, przedstawi umowy o pracę osób zatrudnionych, 
o których mowa powyżej oraz oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 
datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy 
o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
Wykonawcy. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, 
wynagrodzenia). Informacje takie jak: imię, nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o 
pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 
B. Termin wykonania zamówienia 
- data rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od godz. 00:00 dnia 
1 października 2019 r. 
- data zakończenia: do godz. 12:00 dnia 30 września 2020 r. 

Miejsce wykonania 
robót budowlanych,
usług lub miejsce 
dostaw

Dzielnica Wilanów
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Główny przedmiot 
(CPV)

79.71.00.00-4

Dodatkowe przedmioty 
(CPV)

90.91.00.00-9 

Czy dopuszcza się 
złożenie oferty 
częściowej

Nie

Czy dopuszcza się 
złożenie oferty 
wariantowej

Nie

Czy Zamawiający 
zamierza zawrzeć 
umowę ramową

Nie

Czy Zamawiający 
zamierza zastosować 
aukcję elektroniczną
do wyboru 
najkorzystniejszej 
oferty

Tak

Adres strony 
internetowej,
na której zostanie 
przeprowadzona aukcja

http://aukcje.um.warszawa.pl

Czas trwania 
zamówienia lub 
termin wykonania

Data zakończenia: 2020-09-30

III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym

Wymagane wadium 0,00 zł.

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE OD 
WYKONAWCY 

A. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1) nie podlegają wykluczeniu; 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: 
a.1) posiadania uprawnień: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają aktualną koncesję 
wydaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej 
lub doraźnej oraz polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i 
przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach 
i systemach alarmowych. 
W przypadku składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, wyżej wymieniony warunek, muszą spełniać wszyscy Wykonawca wspólnie 
ubiegający się o zamówienie. 
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku. 
c) zdolności technicznej lub zawodowej: 
c.1) doświadczenie Wykonawcy: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wykonali należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują 
należycie, przynajmniej 2 usługi ochrony fizycznej obiektów użyteczności publicznej, o wartości 
co najmniej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) brutto każda z usług Jeżeli 
wartość zamówienia wyrażona została w umowie w walucie obcej – równowartość tej kwoty w zł 
brutto wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy o wykonanie zamówienia). 
Budynek użyteczności publicznej – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie – należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby 
administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa 
wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, 
handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, 
obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym 
śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji. Za budynek 
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Informacje dotyczące 

użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny. 
2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 
realizację zamówienia. 
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
- warunek określony w III.A.1.2)a)a.1) SIWZ być spełniony w całości przez każdego 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 
- warunek określony w III.A.1.2)c)c.1) SIWZ musi być spełniony w całości przez co najmniej 
jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeden lub każdy z podmiotów 
musi posiadać samodzielnie wymagane doświadczenie, nie podlega sumowaniu doświadczenie 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie). 

B. Przesłanki wykluczenia Wykonawców 
Obowiązuje art. 24 ust. 1 pkt 12 – 22, 7, 8, 9, 10,12 ustawy. 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego 
zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 22 ustawy. 
2. Zamawiający, na każdym etapie postępowania o udzielnie zamówienia, może wezwać 
wykonawców do złożenia dowodów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu 
z postępowania lub spełniają warunki udziału w postępowaniu, jeżeli wystąpią uzasadnione 
przesłanki do uznania, że Wykonawca może podlegać wykluczeniu z art. 24 ust.12 ustawy. 
3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy. 
4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 
ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę 
lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z 
organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych 
i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom 
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu 
pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono 
prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął 
określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 
6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 
III.B.4 SIWZ. 
7. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

C. Wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów. 
Obowiązuje art. 25 ust. 1 i art. 25a ust. 1 ustawy 

1. Zamawiający wymaga w niniejszym postepowaniu wypełnionego formularza oferty 
o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 1 do SIWZ w oparciu o 
formularz cenowy stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ. 
2. Ponadto do oferty należy załączyć: 
a) oświadczenie Wykonawcy o podwykonawcach, wraz ze wskazaniem części zamówienia których 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz z podaniem firm podwykonawców lub 
informacją o samodzielnym wykonaniu zamówienia, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym 
Załącznik nr 4 do SIWZ, 
UWAGA 
Niezłożenie przedmiotowego oświadczenia równoznaczne jest z deklaracją Wykonawcy o 
realizowaniu przedmiotowego zamówienia bez udziału podwykonawców. 
b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne 
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, o treści zgodnej 
ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ, 
c) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie 
że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o treści zgodnej 
ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, 
d) aktualną koncesję, o której mowa w pkt III.A.1.2)a.a.1) SIWZ, wydaną przez ministra 
właściwego do spraw wewnętrznych, na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej oraz 
polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w 
elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 
r. o ochronie osób i mienia (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2213) 
e) w przypadku, gdy osobą uprawnioną do składania ofert w imieniu Wykonawcy w trakcie aukcji 
elektronicznej będzie inna osoba niż podpisująca ofertę, należy dołączyć pełnomocnictwo dla tej 
osoby, podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, z którego 
wynikać będzie prawo do reprezentowania Wykonawcy w aukcji elektronicznej - oryginał lub 
kopia poświadczona notarialnie; 

f) dokument (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru, np. Krajowego Rejestru 
Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
Rzeczypospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej, itp.) potwierdzający, iż oferta została 
podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z 
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sytuacji wykonawcy

innych dokumentów załączonych do oferty, w przypadku pełnomocnictwa, do oferty należy 
załączyć oryginał pełnomocnictwa lub kopię pełnomocnictwa potwierdzoną notarialnie; -
pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać 
przedmiotowe pełnomocnictwo, pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania 
Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 
Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 

g) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz 
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 
rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; 
Wykaz usług winien potwierdzać spełnienie warunku określonego w punkcie w punkcie III.A.1.2)
c)c.1) SIWZ – wykaz usług stanowi załącznik nr 8 do SIWZ 
- w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

UWAGA !!! 
WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ AKTUALNĄ KONCESJĘ ORAZ 
WYKAZ USŁUG. 

W przypadku gdy Wykonawca nie załączy do oferty dokumentów, o których mowa w III.C.2. b)-
g), Zamawiający jednokrotnie, odpowiednio w trybie art. 26 ust. 3 albo art. 26 ust. 3a ustawy, 
wezwie Wykonawcę do złożenia brakujących dokumentów. 
Obowiązuje art. 26 ust. 3 i art. 3a ustawy. 

4. Inne dokumenty lub oświadczenia wymagane w postępowaniu 
W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca 
zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dowodów, o których mowa 
w VII.C SIWZ. 

5. Forma dokumentów: 
1. Dokumenty lub oświadczenia: 

formularz ofertowy; 
formularz cenowy; 
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu; 
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 

należy składać w oryginale. 
- pełnomocnictwa, o których mowa w III.C.2.e) i f) SIWZ 
należy złożyć w oryginale lub kopia poświadczonej notarialnie. 
2. Pozostałe dokumenty można składać w postaci oryginału lub w formie kserokopii 
poświadczonych za zgodność z oryginałem (np. zapis: za zgodność z oryginałem). 
3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które 
każdego z nich dotyczą. 
4. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w III.C.2, oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, 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 lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w 
terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub 
udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. 
5. Uzupełnieniu nie podlega formularz ofertowy oraz formularz cenowy. 
6. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, 
zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 
złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. 
7. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących innych okoliczności. 

D. Informacje dla Wykonawców, którzy zamierzają powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom. 
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą 
oświadczenie Wykonawcy o podwykonawcach, wraz ze wskazaniem części zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz 
z podaniem firm podwykonawców lub informacją o samodzielnym wykonaniu zamówienia, 
o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 
UWAGA 
Niezłożenie przedmiotowego oświadczenia równoznaczne jest z deklaracją Wykonawcy o 
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oraz informacje i 
formalności niezbędne 
do oceny,
czy spełnia on 
minimalne wymogi
ekonomiczne, 
finansowe i techniczne

realizowaniu przedmiotowego zamówienia bez udziału podwykonawców. 

E. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółka 
cywilna, konsorcjum) 
1. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie: 
a) podmioty występujące wspólnie zobowiązane są do ustanowienia w formie pisemnej 
Pełnomocnika reprezentującego ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 
b) pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej 
notarialnie za zgodność z oryginałem, podpisane przez wszystkie upoważnione do tego osoby 
wskazane w rejestrach właściwych dla poszczególnych wykonawców (KRS, informacja o wpisie 
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). W/w pełnomocnictwo powinno 
zawierać w szczególności wskazanie: 

postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 
wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, 
ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania; 

c) kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy (członka konsorcjum) muszą być poświadczone za 
zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego dotyczą lub Pełnomocnika; 
d) korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, 
którego adres należy wpisać w formularzu oferty; 
e) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego 
umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie; 
f) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich 
nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 
ust. 1 ustawy, oraz o których mowa w pkt III.B.2 SIWZ, natomiast spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt III.A.1 SIWZ; 
g) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o 
którym mowa w pkt. III.C.2. b i c SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia; 
h) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
- warunek określony w III.A.1.2)a)a.1) SIWZ muszą spełniać wszyscy Wykonawca wspólnie 
ubiegający się o zamówienie, którzy będą wykonywali usługę bezpośredniej ochrony fizycznej 
osób i mienia. 
i) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani 
złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. III.C. SIWZ, przy czym koncesje, o 
których mowa w III.C.2.d) SIWZ składa każdy z nich. 
D. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO 
Dotyczy danych osobowych osoby fizycznej zbieranych w związku z udziałem tej osoby 
w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia, uzyskanych bezpośrednio od tej 
osoby. 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 
dalej „RODO”, informuję, że: 
- Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy 
jest: Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. 
- Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych w zakresie działania Urzędu m.st. Warszawy, a także przysługujących Pani/Panu 
uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie m.st. 
Warszawy za pomocą adresu iod@um.warszawa.pl. 
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Ochrona osób i mienia oraz 
wykonywanie czynności polegających na sprzątaniu w obiektach boisk sportowych „Orlik 2012” 
przy ul. Sytej 123 i Worobczuka 8 w Warszawie nr 28/WKU/2019 prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy. 
- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o: 
1) art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy, 
2) ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, 
ponadto odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz 
podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w 
zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; inne 
podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z m.st. Warszawą przetwarzają 
dane osobowe dla których Administratorem jest Prezydent m.st. Warszawy 
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a po tym czasie 
przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze 
względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub 
cele statystyczne. 
- Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania 
danych osobowych stanowi przepis prawa. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych 
osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w 
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przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy. 
- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 
- Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
- Posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; 
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 
- Nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
− w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 Rozporządzenia 
2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, 
której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie 
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursu. 
− wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie 
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

Administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 
13 RODO będzie w szczególności: 
Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. 
Dotyczy to w szczególności: 
- wykonawcy będącego osobą fizyczną, 
- wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą 
- pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w 
pełnomocnictwie), 
- członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe 
zamieszczone w informacji z KRK), 
- osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego; 
Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. 
Dotyczy to w szczególności: 
- osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia, 
- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, 
- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową 
działalność gospodarczą, 
- pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe 
zamieszczone w pełnomocnictwie), 
- członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną 
(np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK); 
Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe 
bezpośrednio pozyskał. 
Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia. 
D. Zastosowanie aukcji elektronicznej 
1. W formularzu ofertowym należy wpisać osobę uprawnioną do składania ofert w imieniu 
Wykonawcy w trakcie aukcji elektronicznej. W przypadku, gdy będzie to inna osoba niż 
podpisująca ofertę, należy załączyć do oferty pełnomocnictwo dla tej osoby, podpisane przez 
osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, z którego wynikać będzie prawo do 
reprezentowania Wykonawcy w aukcji elektronicznej. 
2. Zamawiający przeprowadzi jednoetapową aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone co 
najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Zamawiający zaprosi do udziału w aukcji 
elektronicznej jednocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające 
odrzuceniu. Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej zostanie wysłane drogą elektroniczną 
na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. 
3. Wykonawcy chcący wziąć udział w aukcji elektronicznej muszą zalogować się na platformie 
aukcyjnej na stronie internetowej http://aukcje.um.warszawa.pl wpisując kod dostępu 
w odpowiednie pole systemu. Kod dostępu zostanie przekazany przez operatora platformy 
aukcyjnej Wykonawcom, których oferty nie zostaną zakwalifikowane do odrzucenia. 
4. Warunkiem wzięcia udziału w aukcji elektronicznej jest dysponowanie kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym. Postąpienia składa się z opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. 
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5. Komputer użytkownika powinien spełniać następujące wymagania: 
- posiadać zainstalowany system operacyjny wspierany przez producenta tego systemu 
(Windows 7/Windows 8/Windows 10 bądź nowszy), 
- być wyposażony w procesor taktowany zegarem o częstotliwości 1 GHz i posiadać co najmniej 
1 GB pamięci RAM (są to wymagania jakie powinien spełnić komputer z systemem Windows 7), 
- posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową wspieraną przez jej producenta: Microsoft 
Internet Explorer w wersji co najmniej IE10 albo Mozilla Firefox, 
- posiadać połączenie z siecią Internet o przepustowości nie mniejszej niż 128 kb/s. 
6. Podstawowy czas trwania aukcji elektronicznej wynosi 15 minut. Podstawowy czas aukcji 
elektronicznej zostanie przedłużony o kolejne 3 minuty liczone od złożenia każdego kolejnego 
korzystniejszego postąpienia. 
7. W toku aukcji elektronicznej, Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie 
internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego 
połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej 
ocenie i klasyfikacji. Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym. 
8. W toku aukcji elektronicznej Operator platformy aukcyjnej na bieżąco będzie przekazywał 
Wykonawcy informację o pozycji złożonej przez niego oferty i otrzymanej punktacji oraz o 
punktacji najkorzystniejszej oferty. Do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej nie ujawnia się 
informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 
9. Oferta Wykonawcy przestaje wiązać w zakresie, w jakim złoży on korzystniejszą ofertę w toku 
aukcji elektronicznej. Bieg terminu związania ofertą nie ulega przerwaniu. 
10. Zamawiający i Wykonawcy od momentu otwarcia do momentu zamknięcia aukcji 
elektronicznej przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną. 
11. Jedynym kryterium oceny ofert w aukcji elektronicznej jest cena brutto za realizację całego 
przedmiotu zamówienia. Ceną wyjściową w aukcji elektronicznej dla każdego Wykonawcy jest 
cena brutto zaproponowana przez danego Wykonawcę w złożonej ofercie pisemnej. 
W trakcie aukcji, Wykonawca składa kolejne korzystniejsze postąpienia podając oferowaną cenę 
brutto (z VAT) za wykonanie przedmiotu zamówienia. 
12. Postąpienia składane w toku aukcji elektronicznej będą podlegały automatycznej ocenie i 
klasyfikacji, zgodnie ze wzorem określonym w pkt V.B.1. SIWZ. 
13. Zamawiający zamyka aukcję elektroniczną, gdy w podstawowym czasie – ww. 15 minut - od 
otwarcia aukcji nie złożono żadnej oferty lub po upływie 3 min od momentu złożenia ostatniego 
korzystniejszego postąpienia – jednak nie wcześniej niż po upływie 15 minut od otwarcia aukcji. 
Podstawowy czas aukcji elektronicznej zostanie przedłużony o kolejne 3 minuty liczone od 
złożenia każdego kolejnego korzystniejszego postąpienia. 
14. W przypadku gdy awaria systemu teleinformatycznego spowoduje przerwanie aukcji 
elektronicznej, Zamawiający wyznaczy termin kontynuowania aukcji elektronicznej na następny 
po usunięciu awarii dzień roboczy, z uwzględnieniem wyników aukcji elektronicznej. 
15. Zamawiający po zamknięciu aukcji elektronicznej wybierze najkorzystniejszą ofertę w 
oparciu o kryterium oceny ofert wskazane w ogłoszeniu i SIWZ, z uwzględnieniem wyników 
aukcji elektronicznej, po uprzednim zbadaniu przesłanek odrzucenia ofert Wykonawców, zgodnie 
z V.A SIWZ. 
16. W przypadku nieprzeprowadzenia aukcji lub gdy po jej przeprowadzeniu nie ulegnie zmianie 
cena najkorzystniejszej oferty wybranej w II etapie oceny ofert, wówczas wiążąca będzie ocena 
ofert dokonana w II etapie. 
17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia i powtórzenia aukcji elektronicznej w 
przypadku niedopuszczenia do aukcji elektronicznej Wykonawcy uprawnionego do udziału w 
aukcji elektronicznej, w tym w wyniku wystąpienia problemów technicznych na platformie 
aukcyjnej np. problemów z logowaniem się Wykonawcy na platformie aukcyjnej, jeżeli problemy 
te wynikają wyłącznie z przyczyn technicznych leżących po stronie operatora platformy 
aukcyjnej, lub udziału w aukcji elektronicznej Wykonawcy, którego oferta winna być odrzucona 
zgodnie z V.A SIWZ na I etapie postępowania lub Wykonawcy niezasadnie zaproszonego do 
udziału w aukcji elektronicznej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia i 
powtórzenia aukcji elektronicznej w przypadku wystąpienia wady proceduralnej w postęowaniu. 
18. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w wyniku 
przeprowadzonej aukcji elektronicznej, przed podpisaniem umowy, obowiązany będzie złożyć 
aktualny formularz cenowy wg wzoru z załącznika nr 6 do SIWZ wraz 
z zestawieniem elementów cenotwórczych stawki roboczogodziny. Formularz cenowy będzie 
stanowił załącznik nr 7 do umowy. Zaleca się przesłanie projektu Formularza cenowego do 
zaopiniowania przez Zamawiającego. Ceny jednostkowe mają zostać określone tak, aby łączna 
cena zamówienia brutto była, co najwyżej równa cenie oferty, która została wybrana jako 
najkorzystniejsza. Wykonawca winien wskazać elementy kalkulacji ceny stawki roboczogodziny 
uwzględniając w szczególności wymóg zatrudnienia pracowników ochrony na umowę o pracę 
oraz związane z tym uregulowania prawne dotyczące rozliczeń z pracownikami (m.in. pochodne 
od wynagrodzeń, PPK, dodatek za godziny nocne, rezerwę urlopową, zysk, itp.). 

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy według wzoru umowy, stanowiącego 
załącznik nr 7 do SIWZ. 

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
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Powrót do listy zamówień

Kontakt: Łukasz Korba, Grażyna Oliwińska

Strona główna Urzędu m.st. Warszawy 

wykonawców,
którzy zostaną 
zaproszeni do udziału w 
postępowaniu

Kryteria oceny ofert Cena 100 %

Warunki uzyskania 
dokumentacji 
postępowania

Formularz można odebrać do dnia 2019-08-30
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.wilanow.pl

Termin i miejsce 
składania ofert lub 
wniosków
o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu

Oferty/wnioski należy składać do dnia 2019-08-30 godzina 10:00 
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)

Data, godzina i miejsce 
otwarcia ofert (jesli 
dotyczy)

2019-08-30, 10:15, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Wilanów, ul. Klimczaka 2, 
sala konferencyjna - II p.

V Inne informacje

Czy zamówienie 
dotyczy 
projektu/programu
finansowanego ze 
środków UE?

Nie
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