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 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 
 

 

Numer sprawy: IRZP. 231.6.2016 
 

 
Zamawiający: 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 

 

 
Postępowanie prowadzone w trybie: 

Przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 
Nazwa zamówienia: 

 

„Świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia, 
zabezpieczenia technicznego obiektów oraz konwoju środków pieniężnych 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu” 

 
 

Rodzaj zamówienia: usługa 
Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 

Biuletyn Urzędu Zamówień Publicznych: numer ogłoszenia: 122121-2016,  data zamieszczenia: 

06.07.2016 r.  
Siedziba Zamawiającego – Opole, ul. Barlickiego 13 - tablica ogłoszeń w dniu 06.07.2016 r. 

Na własnej stronie internetowej MOSiR //http:www.mosir.opole.pl/: w dniu 06.07.2016 r. 

 
 

Uwaga: 
Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią SIWZ. Złożenie oferty będzie 

uważane za akceptację warunków postępowania opisanych w niniejszym dokumencie. 
 

 

 
 

 
 

                                Zatwierdził: 

                                                     Dyrektor MOSiR 
                                               /-/ 

                           Przemysław Zych 
 

 
 

 

 
 

 
 

Opole, dnia 06.07.2016 r. 
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CZĘŚĆ I - OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA SIWZ 

 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 
Zamawiający – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

Adres: ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole 
Telefon: (077) 454 32 66, faks: (077) 453 91 61 

Witryna www.mosir.opole.pl 
Godziny urzędowania od 730 do 1530, 

NIP: 754-033-77-29, Regon: 000828874. 

 
2. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego,  
na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.  
z 2015 poz. 2164), zwaną dalej, „Ustawą”, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz 

niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia   
 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w okresie od godz. 1200 dnia 30.09.2016 r. do godz. 1200  
w dniu 31.01.2017  r. usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia oraz zabezpieczenia 

technicznego obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu, do których należy zaliczyć: 
 Basen Letni „Błękitna Fala” - Plac Róż 8, 45-228 Opole, 

 Centrum Sportu - ul. Wandy Rutkiewicz 10,45-805 Opole, 

 Kompleks boisk ORLIK 2012 oraz Skate Park – ul. Bielska 2, 45-401 Opole, 

 Kąpielisko BOLKO, ul. Marka z Jemielnicy, Opole, 

 Sztuczne Lodowisko TOROPOL, ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole, 

 Kryta Pływalnia „Wodna Nuta”, ul. Prószkowska 96, 45-758 Opole  

Wykonawca w ramach świadczonej usługi podejmie się wszelkich działań realizowanych w formie 

bezpośredniej stałej i doraźnej ochrony fizycznej, jak również dozoru sygnałów przesyłanych, 

gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, których 
nadrzędnym celem jest ochrona fizyczna osób i mienia pozwalająca na zapobieganie zakłóceniom 

porządku na terenie obiektów, kradzieżom i dewastacjom mienia. Usługą objęty jest również konwój 
środków pieniężnych do banku w wartości nie przekraczającej  0,3 jednostki obliczeniowej. 

  

3.2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 oraz wzór umowy 
stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 

3.3. Kod CPV (Wspólnego Słownika Zamówień):  
79710000-4: Usługi ochroniarskie 

79714000-2:Usługi w zakresie nadzoru 
79715000-9: Usługi patrolowe 

3.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

3.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.   
3.6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

3.7. Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat zamówienia uzupełniającego w wysokości nie 
większej niż 50% wartości przedmiotowego zamówienia na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp, 

polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i zgodnego z przedmiotem 

zamówienia podstawowego. 
4. Termin wykonania zamówienia: 

od godz. 1200 dnia 30.09.2016 r.  
do godz. 1200 w dniu 31.01.2017 r. 

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków. 

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

5.1.1. Spełniają warunki, o których mowa w art.22 ust.1 Ustawy dotyczące: 
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5.1.1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualną 

koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób  
i mienia wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

5.1.1.2.   Posiadania wiedzy i doświadczenia; 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że zrealizował 

(zakończył), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również realizuje,  
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej trzy zamówienia 

dotyczące świadczenia usług ochrony obiektów użyteczności publicznej o wartości 
minimum 250.000 PLN (brutto) każde w skali jednego roku. 

5.1.1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  
wykonywania zamówienia; 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje,  

co najmniej 2 samochodami zabezpieczającymi grupy interwencyjne.   
5.1.1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualną 
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 

3.000.000 PLN.  

5.1.2. Nie podlegają wykluczeniu z powodu niespełniania warunków określonych w art. 24  
ust. 1 Ustawy.      

Na potwierdzenie spełnienia warunków Wykonawca powinien dołączyć do oferty 
oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt. 6.2.  

5.2. Dokonanie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie 

złożonych w ofercie wykonawcy oświadczeń i dokumentów. Zamawiający sprawdzi kompletność 
dokumentów, a następnie dokona sprawdzenia spełnienia warunków według zasady spełnia/nie 

spełnia, co musi wynikać jednoznacznie z treści oświadczeń i dokumentów. 
 

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

6.1. Zamawiający na podstawie art. 44 Ustawy żąda złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu.  
Przykładowy wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ.  
(W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub 
więcej Wykonawców oświadczenie podpisuje pełnomocnik ustanowiony zgodnie z art. 23 ust. 2 
Ustawy lub wszyscy Wykonawcy odrębnie). 

6.2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku: 

6.2.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
 Aktualną koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, o której mowa  

w pkt 5.1.1.1. 

6.2.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia; 
 Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,  

z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi 
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.  

Przykładowy wzór wykazu stanowi załącznik do SIWZ. 
(W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch 
lub więcej Wykonawców, Wykonawcy mogą ten warunek spełnić wspólnie). 

 

Dowodami, o których mowa powyżej są:  
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1. poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub 
ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert, 

2. oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa wyżej. 

 
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane  

w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania 
dowodów, o których mowa wyżej.  

 

6.2.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  
wykonywania zamówienia; 

 Wykaz samochodów dostępnych do realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie  

dysponowania tymi zasobami. 
 Przykładowy wzór wykazu stanowi załącznik do SIWZ  
(W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch 
lub więcej Wykonawców, Zamawiający dopuszcza sumowanie potencjału technicznego 
Wykonawców. Zamawiający w tym wypadku nie przewiduje podwykonawstwa).  

6.2.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej; 
 Aktualną opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,  

że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej  

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co 
najmniej 3.000.000 PLN.  
(W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch 
lub więcej Wykonawców, Zamawiający dopuszcza sumowania posiadanych polis).  
 

W przypadku wykazania doświadczenia, potencjału technicznego lub zdolności ekonomicznej, 

które udostępni inny podmiot, Wykonawca do wykazu załącza oryginał pisemnego zobowiązania 

do udostępnienia tego doświadczenia, potencjału technicznego lub zdolności ekonomicznej 
wystawiony przez podmiot udostępniający.  

Zobowiązanie winno zawierać: 
 nazwę podmiotu udostępniającego, 

 nazwę podmiotu przyjmującego, 

 okres jakiego dotyczy (czas) udostępnienie, 

 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu (np. doświadczenie, osoby, sprzęt), 

 zakres udziału innego podmiotu (np. jaki zakres zamówienia, jaka część zamówienia, jaki 

rodzaj robót, usług, dostaw), 

 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę (np. konsultacja, analiza, 

szkolenia, doradztwo, czynny udział – podwykonawstwo, oddelegowanie osób),  

 charakter stosunku Wykonawcy z podmiotem udostępniającym (np. umowa  
cywilnoprawna, umowa o pracę). 

 

6.3. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy Wykonawca 

zobowiązany jest złożyć: 
6.3.1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.  

Przykładowy wzór stanowi załącznik do SIWZ. 
(W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub 
więcej Wykonawców oświadczenie podpisuje pełnomocnik ustanowiony zgodnie z art. 23 ust. 
2 Ustawy lub wszyscy Wykonawcy odrębnie). 

6.3.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  
(W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub 
więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego  
z nich). 
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6.3.3. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert, 
(W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub 
więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego  
z nich. W przypadku, jeżeli formą prowadzenia działalności jest spółka cywilna zaświadczenie,  
o którym mowa powyżej winno być wystawione na spółkę oraz na poszczególnych jej 
wspólników).  

6.3.4. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 
(W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub 
więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego  
z nich. W przypadku, jeżeli formą prowadzenia działalności jest spółka cywilna zaświadczenie,  
o którym mowa powyżej winno być wystawione na spółkę oraz na poszczególnych jej 
wspólników).  
 
 

Podmioty Zagraniczne 
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.3.2., 6.3.3., 6.3.4. składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że: 

1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (w miejsce dokumentu wymienionego pkt 
6.3.2), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (w miejsce dokumentów 

wymienionych w pkt 6.3.3., 6.3.4.), wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert. 

 

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem 

zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 

zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapisy 
dotyczące terminów ważności dokumentów stosuje się odpowiednio.  

 

6.4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.2 pkt.5 Ustawy Zamawiający żąda 

od Wykonawcy złożenia: 
 

6.4.1. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub oświadczenie o braku 

przynależności do grupy.  

Przykładowy wzór stanowi załącznik do SIWZ. 
(W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej 
wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich). 

 

7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wykaz osób uprawnionych do 
porozumiewania się z Wykonawcami 

7.1.  Sposób porozumiewania się z Wykonawcami.  
7.1.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 
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7.1.2. Zgodnie z art. 27 ust. 1 Ustawy Zamawiający i Wykonawcy stosują pisemny sposób 
przekazywania dokumentów wymienionych w tym artykule. 

7.1.3. Pisma do Zamawiającego będą przesyłane lub składane na adres: Miejski Ośrodek Sportu  

i Rekreacji ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole 
7.1.4. W przypadku przekazu za pomocą faksu lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie 

drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jego otrzymania. Numer faksu Zamawiającego  
77 453 91 61 lub e-mail: przetargi@mosir.opole.pl   

Uwaga:  
W przypadku zadawania pytań w celu ułatwienia przepływu korespondencji w tytule wiadomości należy 

podać nazwę: „PYTANIA - PRZETARG NIEOGRANICZONY ŚWIADCZENIE USŁUGI BEZPOŚREDNIEJ 

OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA, ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO OBIEKTÓW ORAZ 
KONWOJU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W OPOLU 

Zamawiający dopuszcza przekazywanie drogą elektroniczną: 
- pytań i odpowiedzi;  

- modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

- informacji dotyczących zmian ogłoszenia; 
- wezwań o wyjaśnienie lub uzupełnienie dokumentów do Wykonawców;  

- informacji o wyniku postępowania.  
7.2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

Joanna Walenciak 
Faks: (0 77) 453 91 61   lub e-mail: przetargi@mosir.opole.pl  

 

8.  Wymagania dotyczące wadium 
 

8.1 Zamawiający żąda, aby każda oferta była zabezpieczona wadium na kwotę 1 000,00 PLN. 
8.2 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.  

W przeciwnym razie Wykonawcy, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert lub   

w niewłaściwy sposób dokonali zabezpieczenia oferty zostaną wykluczeni na podstawie art. 24 
ust.2 pkt 2 Ustawy, a ich oferty zostaną uznane za odrzucone.  

8.3 Zamawiający uzna wadium za wniesione jeżeli:  
1) wadium wnoszone w formie pieniądza znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego 

    (nastąpi uznanie rachunku bankowego) przed upływem terminu na składanie ofert; 
2) wadium wnoszone w pozostałych formach zostaną złożone – w formie oryginału – w siedzibie 

Zamawiającego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Opolu, ul. Barlickiego 13, przed 

upływem terminu na składanie ofert. 
8.4 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  

1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,  

z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy  
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.  

z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.) 

8.5 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: 
nr: 05 1160 2202 0000 0002 1544 7317 z adnotacją [Wadium – przetarg nieograniczony pn.: 
„ŚWIADCZENIE USŁUGI BEZPOŚREDNIEJ OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA, 

ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO OBIEKTÓW ORAZ KONWOJU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 

MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W OPOLU” Treść wadium składanego w innej 

formie niż pieniądzu powinna zawierać, co najmniej: 
1) Dane Gwaranta/Poręczyciela;  

2) Dane Beneficjenta tj. Miasto Opole – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,  
 ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole; 

3) Dane Zobowiązanego (Wykonawcy); 

mailto:przetargi@mosir.opole.pl
mailto:przetargi@mosir.opole.pl
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4) Nazwę zadania: „ŚWIADCZENIE USŁUGI BEZPOŚREDNIEJ OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I 

MIENIA, ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO OBIEKTÓW ORAZ KONWOJU ŚRODKÓW 

PIENIĘŻNYCH MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W OPOLU”  

5) Kwotę wadium i termin ważności gwarancji/poręczenia; 

6) Jednoznaczne zapewnienie Gwaranta/Poręczyciela, że dokona niezwłocznie i bezwarunkowo na 

rzecz Zamawiającego wypłaty pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych  
w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy, na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 

związania ofertą; 
8.6  Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje w przypadkach określonych w art. 46 Ustawy.  

 
9.  Termin związania ofertą 

9.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 

9.2.  Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
9.3.  Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu  

o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

 
10. Opis sposobu przygotowywania ofert 

10.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.  
10.2. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 

10.3. Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim (wskazany jest maszynopis lub wydruk 

komputerowy). 
10.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski, poświadczonym przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.  
10.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty w formie elektronicznej. 

10.6. Treść oferty musi odpowiadać treści „SIWZ”. 
10.7. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości 

związanych ze SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty. 

10.8. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem 
na warunkach określonych w art. 38 Ustawy. 

10.9. Oferta musi zawierać następujące dokumenty: 
a. Wypełniony i podpisany formularz oferty przetargowej stanowiący załącznik do SIWZ, 

b. Szczegółowy kosztorys ofertowy, 

c. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty, jeśli zachodzi przesłanka opisana w pkt. 10.11., 
d. Oświadczenia i dokumenty wymagane według pkt. 6 SIWZ. 

Oświadczenia i dokumenty, muszą przedstawiać aktualny stan faktyczny i prawny 
na dzień otwarcia ofert oraz powinny być przedstawione w formie oryginału lub 

kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania firmy. 

10.10. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie  

z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, 
właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy. 

10.11. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii 
dokumentów przez osobę/y niewymienioną/e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) 

Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. 

Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem uwierzytelnionej własnoręcznym 

podpisem złożonym przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w 
imieniu Wykonawcy, bądź uwierzytelnione notarialnie. 

10.12.  Zaleca się, aby każda strona oferty była opatrzona kolejnym numerem. 

10.13. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty powinny być dokonane poprzez czytelne 
skreślenie błędnego zapisu i wstawienie poprawnego. Powstałe korekty winny być 

parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy. 
10.14.  Wskazuje się, aby wszystkie strony oferty były trwale połączone w sposób uniemożliwiający 

dekompletacji zawartości oferty. 
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10.15.  W interesie Wykonawcy zaleca się, aby ofertę złożyć w opakowaniu opisanym:  
 

Nazwa Zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

                             Adres: ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole  
 

„ŚWIADCZENIE USŁUGI BEZPOŚREDNIEJ OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I 
MIENIA, ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO OBIEKTÓW ORAZ KONWOJU 

ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W 
OPOLU” 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM:14.07.2016 r. GODZ. 12.15 

 
10.16. Wszystkie dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania. 

10.17. W interesie Wykonawcy leży, aby opakowanie oferty było zamknięte i zabezpieczone przed    

 otwarciem bez uszkodzenia, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia. 
10.18. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

10.19. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.   
              Wprowadzone zmiany do złożonej oferty należy umieścić w dodatkowej kopercie opisanej  

 w sposób określony w pkt. 10.15 z dodatkowym napisem „ ZMIANA DO OFERTY”.  

10.20. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy,   
 który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną  

 dołączone do oferty. 
10.21. Wykonawca może wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert wyłącznie  

 w formie pisemnej.  
10.22. Tajemnica przedsiębiorcy. 

Zgodnie z art. 8 ust.3 Prawa nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż  
w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Powyższy przepis nakłada na Wykonawcę obowiązek wykazania, iż zastrzeżone w ofercie informację 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

Zamawiający powinien więc jednocześnie z zastrzeżeniem otrzymać materiał pozwalający mu na 
ocenę skuteczności zastrzeżenia, że dane te są w istocie tajemnicą przedsiębiorstwa. 

 
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

11.1. Składanie ofert. 
11.1.1. Oferty należy składać do dnia 14.07.2016r. do godz.12.00 w siedzibie 

Zamawiającego przy ul. Barlickiego 13 w Opolu - pokój nr 113. 

11.1.2. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie.  
11.2. Otwarcie ofert. 

11.2.1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia 14.06.2016r. o godz. 12.15 w siedzibie 
Zamawiającego przy ul. Barlickiego 13 w Opolu - pokój nr 113. 

11.2.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
11.2.3. Po otwarciu ofert podane będą: nazwa (firma) oraz adres (siedziba) Wykonawcy, 

którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty. 
11.2.4. Informacje ogłaszane w trakcie otwarcia ofert zostaną przekazane Wykonawcom 

nieobecnym przy otwarciu ofert, jednak wyłącznie na ich pisemny wniosek. 

 
12. Opis sposobu obliczenia ceny 

12.1. Podstawą obliczenia cen ofertowych i jednocześnie wynagrodzenia Wykonawcy jest opis 
przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy, a także specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia. 
12.2. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 

zamówienia i nie może ulegać zmianie podczas realizacji zamówienia. 

12.3. Cenę ofertową (wartość brutto) należy podać w FORMULARZU OFERTOWYM stanowiącym 
załącznik  do SIWZ. 
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12.4. Wykonawca w formie tabelarycznej określi ceny jednostkowe netto oferowanego zakresu 
usług, które należy przemnożyć przez określone przez Zamawiającego ilość. Do powyższych 

kwot należy doliczyć podatek VAT i wykazać wartość brutto. 

12.5. Poszczególne kwoty należy podać w PLN w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku,  
z uwzględnieniem zasad zaokrąglania liczb  

12.6. W celu prawidłowego dokonania wyceny wartości zamówienia i uwzględnienia wszystkich 
okoliczności mogących mieć wpływ na jego cenę Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do 

szczegółowego zapoznania się z przedmiotem zamówienia i pozyskania niezbędnych informacji 
koniecznych do sporządzenia ofert. 

12.7. Wynagrodzenie powinno uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotowego  

zadania m.in.: 
- wynagrodzenie pracowników; 

- umundurowanie i wyposażenie w niezbędny sprzęt np. telefony; 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi zasadami; 

- ewentualne upusty i rabaty; 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie świadczenia usługi; 

- pozostałe koszty pośrednie wpływające na wartość usługi. 
12.8. Przy ewentualnych rozbieżnościach i wątpliwościach dotyczących przedmiotu zamówienia 

Wykonawca powinien  zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
 

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  

z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 
13.1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 

w SIWZ. 
13.2. Kryterium oceny ofert jest: 

 

Przy ocenie ofert będą obowiązywały dwa kryteria przedmiotowe 

  
a)  cena – waga 95%  

Liczba punktów będzie wyliczana według następującego wzoru:  

 
 

                                     najniższa cena ofertowa brutto 

C (ilość pkt) =    -------------------------------------------- x 95 % 
                                     cena oferty badanej 

 
b) posiadanie certyfikatu ISO lub inny certyfikat gwarantujący jakość usługi-  

waga 5% ( 5% =5 punktów) 
 

 Zamawiający przyzna Wykonawcy, który przedstawi dokument potwierdzający posiadanie 

certyfikatu ISO lub innego certyfikatu gwarantującego jakość wykonywanej usługi 

stanowiącej przedmiot zamówienia ,którego okres ważności obejmuje okres realizacji 
przedmiotu umowy - 5 pkt 

 Nie potwierdzi posiadania certyfikatu -0 pkt 

 
13.3. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryteria.  

13.4. W przypadku, kiedy ilość uzyskanych punktów przez dwie lub więcej ofert będzie taka sama, 

Zamawiający dokona wyboru ofert i uzna za najkorzystniejszą  ofertę z najniższą cena, zgodnie 
z art.91 ust. 4 ustawy. 

 
 

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

14.1.  Zamawiający zgodnie z art. 92 Ustawy, powiadomi niezwłocznie o wyborze oferty wszystkich 

Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 
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14.2. Wybranemu wykonawcy, zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.          
14.3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 

dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub drogą 

elektroniczną, albo 10 dni, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób. 
14.4. Zamawiający będzie miał możliwość zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego przed  

upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli w przedmiotowym postępowaniu: 
 zostanie złożona tylko jedna oferta, lub 

 nie zostanie odrzucona żadna oferta oraz nie wykluczy się żadnego wykonawcy.    

14.5. Jeżeli oferta wykonawców, którzy złożyli ją wspólnie, zostanie wybrana, wówczas Zamawiający  

zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawienia umowy  
regulującej współpracę tych wykonawców.  

14.6. Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert w danym zadaniu, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, jeżeli nie będą zachodzić 

przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1-7 Ustawy. 
 

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartych w umowie w przypadku: 
1. Zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia umowy wraz ze skutkami 

takiej zmiany; 

2. Istotne zmiany sposobu i warunków wykonania usługi w trakcie realizacji zamówienia, wynikające  
z potrzeb organizacyjnych Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy; 
3. Zmiany wysokości wynagrodzenia o kwotę wynikającą ze zmiany stawek podatku od towarów  

i usług obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego, w czasie trwania umowy, 

4. Rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć  
w inny sposób, a zmiany będą umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy  

w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony. 
 

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia 

W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte dziale VI Prawa zamówień 

Publicznych – art. 179 do 198. 
 

CZĘŚĆ II - DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ 
 

1. Adres strony internetowej Zamawiającego: //http:www.mosir.opole.pl/ 

 
2. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

Zamawiającym a Wykonawcą 
W związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego nie będą prowadzone rozliczenia 

w walutach obcych.  

 
3. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej: Nie dotyczy postępowania. 

 
4. Wysokość zwrotu kosztów postępowania: Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów 

postępowania. 
 

5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 
CZĘŚĆ III - ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1  
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2) Projekt umowy – Załącznik nr 2 

3) Oferta przetargowa 

4) Przykładowe wzory dokumentów do wykorzystania przez Wykonawców: 
• Oświadczenie o spełnianiu warunków 
• Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 
• Wykaz samochodów dostępnych w celu realizacji zamówienia 
• Wykaz wykonanych usług 
• Informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
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Nr sprawy: IRZP.231.6.2016                       

 
 

 
 

 
  

 

Zamawiający:  
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 

                         ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole  
 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

 
Przedmiot zamówienia:   

  

„ŚWIADCZENIE USŁUGI BEZPOŚREDNIEJ OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA, 
ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO OBIEKTÓW ORAZ KONWOJU ŚRODKÓW 
PIENIĘŻNYCH MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W OPOLU” 

 
1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za cenę brutto: 

 
Cena całkowita brutto zamówienia: ………………………….PLN 

 
Słownie cena całkowita brutto: ………………………............................................................................………………………………. 

 

Obliczona w następujący sposób (z uwzględnieniem świadczenia usługi zabezpieczenia technicznego 
obiektów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia)  : 

  
 

Zakres świadczenia usługi 
 

Cena jednostkowa 
netto w PLN 

Ilość 
Cena netto  

w PLN za cały 
okres umowy 

Podatek VAT 
w PLN 

(od poz. w kol.4) 

Cena brutto w PLN  
za cały okres umowy 

1 2 3 4 5 6 

Pracownik niekwalifikowany 

 
Cena za jedną roboczogodzinę 

 
……………………………..…………… 

 

                           

10 332    
godz. 

   

Pracownik kwalifikowany 

 
Cena za jedną roboczogodzinę 

 
………………………………..………… 

 

                              

1 706   
godz. 

   

Patrole nocne 

 

Cena za jednorazowy patrol 
 

………………………………..……….  

 

                                 
246,00     
patrole 

   

Konwój wartości pieniężnych 
(Wartość poniżej jednej jednostki 

obliczeniowej) 

 

Cena za jednorazowy konwój 
 

………………………………………… 
 

 
                                 

103 

 konwoje 

   

Razem:       

 

2. Jakość usługi: 

Posiada /nieposiada* certyfikat nazwa……………………….………….,nr……………………………….,  

 
 

Pieczęć wykonawcy 
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termin ważności …….................... 

3. Termin wykonania zamówienia: ………………………………… 

4. Termin płatności faktur – 21 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.  

5. Jestem/śmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.  

6. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z treścią SIWZ i nie wnoszę/simy do niej zastrzeżeń.  

7. Akceptuję/emy postanowienia zawarte w projekcie umowy i w razie wybrania mojej/naszej oferty    

    zobowiązuję/emy się do jej zawarcia w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

8. Oferta zawiera …… stron.  

9. Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na:   

    Osoba do kontaktu: …………………………………………………….  

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

                                                (podać adres)  

                                 Faks: ………………………….…………………  

 

*Niepotrzebne skreślić 
 

Podpis(y):                                

Lp. 
Pełna nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej(ych)  
do podpisania niniejszej 

oferty  
w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych)  

do podpisywania 
niniejszej oferty  

w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ców) 

Miejscowość  
i data 

1. 
 
 

    

2. 
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Załącznik  do SIWZ 
 

 
 

Nr sprawy: IRZP.231.6.2016 
 

 

 
 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

do zamówienia publicznego pn.: 
„ŚWIADCZENIE USŁUGI BEZPOŚREDNIEJ OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA, 

ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO OBIEKTÓW ORAZ KONWOJU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W OPOLU” 

 
 
Wykonawca:  

 

 
Lp. 

Pełna nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) Numer telefonu i faksu 

1. 
 
 

  

2. 
 
 

  

 
 

Oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o którym mowa 

w art. 22 ust.1 Ustawy dotyczące: 
    

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. posiadania wiedzę i doświadczenie; 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia; 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej  
                          
 

Podpis(y): 

                                 

Lp. 
Pełna nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej(ych)  
do podpisania niniejszej 

oferty  
w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych)  

do podpisywania 
niniejszej oferty  

w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ców) 

Miejscowość  
i data 

1. 
 
 

    

2. 
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Załącznik  do SIWZ 
 

 
 

Nr sprawy: IRZP.231.6.2016 

 
 

 
 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA  
 

do zamówienia publicznego pn.: 
„ŚWIADCZENIE USŁUGI BEZPOŚREDNIEJ OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA, 

ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO OBIEKTÓW ORAZ KONWOJU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W OPOLU” 

 
 
 
Wykonawca:  

 
Lp. Pełna nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) Numer telefonu i faksu 

1. 
 
 

  

2. 
 
 

  

 

         
 

Oświadczam, że w stosunku do Firmy, którą reprezentuję, nie ma podstaw do wykluczenia z powodu 

niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.  
 

 
 

 
 

 

 
Podpis(y): 

                                 

Lp. 
Pełna nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej(ych)  
do podpisania niniejszej 

oferty  
w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych)  

do podpisywania 
niniejszej oferty  

w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ców) 

Miejscowość  
i data 

1. 
 
 

  
  

2. 
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Załącznik do SIWZ 

 
Nr sprawy: IRZP.231.6.2016 

 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: 
„ŚWIADCZENIE USŁUGI BEZPOŚREDNIEJ OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA, 

ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO OBIEKTÓW ORAZ KONWOJU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W OPOLU” 

 
 

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,  
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi 

zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. 

 
W celu potwierdzenia wymogów art. 22 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, tj. posiadania wiedzy i doświadczenia 

czyniącego nas zdolnymi do wykonania usługi będącej przedmiotem zamówienia oświadczam(y),  
że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonaliśmy następujące usługi:  

 

Lp. 
Zamawiający  

(nazwa, 
adres) 

Nazwa 
zamówienia 

Rodzaj usługi  
(krótka charakterystyka 

potwierdzająca spełnienie 
warunku określonego w 

SIWZ) 

Wartość 
usługi 

(w zł) brutto 

Miejsce 
wykonania 

usługi 

Data 
wykonania 

usługi 
UWAGI 

1. 
 

 

      

2. 
       

3.        

 
Do wykazu należy dołączyć dowody, czy wymienione usługi zostały wykonane należycie.     

 
W rubryce „Uwagi” należy wskazać, czy jest to doświadczenie własne Wykonawcy, czy oddane do dyspozycji 

przez inny podmiot (art. 26 ust.2b Prawa).  

W przypadku wykazania doświadczenia, które udostępni inny podmiot, Wykonawca do wykazu załącza 
oryginał pisemnego zobowiązania do udostępnienia tego doświadczenia wystawiony przez podmiot 

udostępniający.   

 

Podpis(y): 

                                 

Lp. 
Pełna nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej(ych)  
do podpisania niniejszej 

oferty  
w imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych)  

do podpisywania 
niniejszej oferty  

w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ców) 

Miejscowość  
i data 

1. 
 
 

    

2. 
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Załącznik do SIWZ 
 

 

Nr sprawy: IRZP.231.6.2016 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: 
„ŚWIADCZENIE USŁUGI BEZPOŚREDNIEJ OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA, 

ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO OBIEKTÓW ORAZ KONWOJU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W OPOLU” 

 
Wykaz samochodów dostępnych w celu realizacji zamówienia 

 

W celu potwierdzenia wymogów art. 22 ust. 1 pkt.3 Ustawy, tj. dysponowania potencjałem technicznym 

do wykonania zamówienia oświadczamy, że dysponujemy:  

 

1. Samochodem ..................................................   

Numer rejestracyjny  ………………………… 

 

Podstawa do dysponowania ( np. własność, dzierżawa, wynajem, leasing) 
 

............................................................. 
 

2. Samochodem ..................................................   

Numer rejestracyjny  ………………………… 

 

Podstawa do dysponowania ( np. własność, dzierżawa, wynajem, leasing) 

 

............................................................. 

 

Uwaga: 

W przypadku dysponowania sprzętem innym niż własny, Wykonawca do wykazu załącza 
pisemne zobowiązanie do udostępnienia danego sprzętu, wystawione przez podmiot 

udostępniający. 
Zobowiązanie winno być złożone w oryginale.   

 

Podpis(y): 

                                 

Lp. 
Pełna nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej(ych)  
do podpisania niniejszej 

oferty  
w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych)  

do podpisywania 
niniejszej oferty  

w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ców) 

Miejscowość  
i data 

1. 
 
 

    

2. 
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Załącznik do SIWZ 
 

 

 
Nr sprawy: IRZP. 231.6.2016 

 
 
 

Informacja o braku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej/ 
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,  

o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp* 
 

dla zamówienia publicznego pn.: „ŚWIADCZENIE USŁUGI BEZPOŚREDNIEJ OCHRONY 
FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA, ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO OBIEKTÓW ORAZ 
KONWOJU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W 
OPOLU” 

 
 
Wykonawca:  

 

 
Lp. 

Pełna nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) Numer telefonu i faksu 

1. 
 
 

  

2. 
 
 

  

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: 
„Świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia oraz zabezpieczenia technicznego 

obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu”, informujemy zgodnie z art. 26 ust. 2d Ustawy, 

że: 
 

1) nie należymy do żadnej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331  

ze zm)*;   

 
2) należymy do grupy kapitałowej i załączamy do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. 

U. nr 50, poz. 331 ze zm)*. 

 
Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu 

  
 

 

  
 

 

 

* niepotrzebne skreślić 
 
UWAGA! W razie wybrania pkt 2 należy odpowiednio wypełnić tabelę lub załączyć stosowny wykaz 

 
 
 

                                                                                …………………………………………………… 
                                               Podpis Wykonawcy 


