
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

1. ZAMAWIAJĄCY. 
 

Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Dębicy 
ul. Sandomierska 3 
39-200 Dębica 
tel. 14 682 35 98 
e-mail: sekretariat@mks.debica.pl 
Skrzynka e-PUAP: mks_debica/Skrytka ESP 
strona internetowa prowadzonego postępowania: www.mksdebica.pl 
 
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 

 
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami), 
zwanej dalej Pzp lub ustawą. 

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 
negocjacji. 

 
3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 

 
Przedmiotem zamówienia będzie wykonywanie kompleksowej ochrony obiektów, osób i mienia na 
terenie Spółki, przewóz inkasa oraz świadczenie usług porządkowych. 
 
CPV: 
79710000-4 Usługi ochroniarskie, 90910000-9 usługi sprzątania, 35121700-5 systemy alarmowe 
 
4. Opis przedmiotu zamówienia: 

 
Przedmiotem zamówienia będzie wykonywanie kompleksowej ochrony obiektów, osób i mienia     na 
terenie Spółki, przewóz inkasa oraz świadczenie usług porządkowych , w tym: 

1. stały, całodobowy monitoring systemu alarmowego kasy, sklepu oraz pozostałych pomieszczeń  
Zamawiającego, 

2. całodobowa ochrona mienia i wszystkich obiektów ,budowli oraz ruchomości położonych na 
działkach o numerach ewidencyjnych nr 139 , 139/24, 137/19 będących w użytkowaniu Spółki 
przed każdą formą usiłowania jego uszkodzenia, zniszczenia lub zaboru jako jednoosobowy  
posterunek obchodowy  obejmujący teren o powierzchni  1,2 ha, 

3. obsługą  kotłowni gazowej w okresie grzewczym przez osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia,  

4. przewóz inkasa Zamawiającego w ilości ok.20 miesięcznie przy wykorzystaniu pojazdu 
specjalistycznego Oferenta. Zamawiający poprzez pojazd specjalistyczny rozumie pojazd którym 
Wykonawca będzie wykonywał przewóz inkasa posiadający zabezpieczenia, wyposażenie i obsługę 
pozwalającą na wykonanie tego typu usługi. Najwyższa konwojowana jednostka będzie miała 
wartość poniżej 0,2 jednostki rozliczeniowej.  

5. utrzymanie porządku w pomieszczeniach biurowych i socjalnych Spółki o łącznej powierzchni 
630m2 w dni robocze oraz w pomieszczeniach biurowych i socjalnych użytkowanych przez Spółkę 
w budynku Dworca PKP w Dębicy dwa razy w tygodniu w dni robocze wskazane przez 
Zamawiającego o łącznej powierzchni 51 m2,  



6. utrzymanie czystości wnętrz autobusów będących w użytkowaniu Spółki w ilości do 6 szt. na jeden 
dzień roboczy (łączna powierzchnia do 180 m2),  

7. utrzymanie w okresie wiosenno - letnim skwerów, zieleńców, rabat znajdujących się na terenie 
Spółki o łącznej powierzchni ok. 0,5 ha w tym: wykonywanie zleconych prac porządkowych takich 
jak np.: koszenie trawy (sprzęt do koszenia zapewnia Oferent), przycinanie gałęzi krzewów, 
zamiatanie drogi dojazdowej i placów   wewnętrznych, zbieranie śmieci, w zimie odśnieżanie dróg 
wjazdowych i wewnętrznych oraz   posypywanie solą i piaskiem,  

8. gotowość grupy interwencyjnej, przy czym czas interwencji nie może przekraczać 15 minut  od 
czasu włączenia instalacji alarmowej. 

9. Obiekt ma być chroniony całodobowo przez strażnika w systemie patrolowo - obchodowym.  
10. Oferent winien podać łączną wartość przedmiotu zamówienia wymienionego w pkt. 1 – 9 
11. Zleceniodawca w razie potrzeby może udostępnić Oferentowi za odpłatnością 150 zł (sto 

pięćdziesiąt złotych) brutto miesięcznie, ogrzewane pomieszczenie dla pracownika ochrony i osób 
sprzątających, w tym: użytkowanie wyposażenia i sprzętu znajdującego się w pomieszczeniu, 
korzystanie z telefonu do celów służbowych (numery alarmowe). Ponadto Zleceniodawca 
udostępnia pracownikom Oferenta sanitariaty oraz zabezpiecza sprzęt p.poż. ze wskazaniem 
punktów związanych z dopływem wody i energii elektrycznej. 

 

Zachęca się potencjalnych Oferentów do oględzin przedmiotu zamówienia 

5. POZOSTAŁE WYMAGANIA I INFORMACJE. 
 

1. Wykonawca w okresie realizacji zamówienia będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. 

2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
4. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 
5. Zamawiający nie dopuszcza wykonywania przedmiotu zamówienia przez podwykonawców 

(osoby trzecie). 
6. Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby na podstawie stosunku pracy, o którym mowa w art. 

22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zatrudnione były osoby pracujące przy 
wykonywaniu następujących czynności wchodzących w skład przedmiotu zamówienia 
wymienionych w  Punktach:. 4.2, 4.3, 4.5 i 4.6 SWZ. 

7. Na każde pisemne wezwanie Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu nie 
krótszym niż 3 dni robocze Zamawiający przedłoży Wykonawcy Wykaz Osób zatrudnionych przy 
czynnościach wchodzących w skład zamówienia wymienionych w Punktach:. 4.2, 4.3, 4.5 i 4.6 
SWZ  − zawierający informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, a w szczególności: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

8. Nieprzedłożenie wykazu lub przedłożenie go po zakreślonym terminie w wezwaniu o którym 
mowa w Pkt. 5.7 będzie skutkowało naliczeniem każdorazowo kary umownej o której mowa w 
Pkt 7.7 SWZ. 

 
6. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  

 
12 miesięcy od dnia 01.04.2023 do 31.03.2024 
 
7. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE 

ZOSTANA WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY.  



 
1. wartość przedmiotu zamówienia. 
2.  termin realizacji przedmiotu zamówienia. 
3. pełne zabezpieczenie obsługi. 
4. sposób realizacji przedmiotu zamówienia. 
5. warunki płatności – przelew 14 dni od daty otrzymania faktury. 
6. kary umowne– za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia w 

wysokości 5 % miesięcznego wynagrodzenia za każdy dzień, oraz inne dodatkowo 
udokumentowane koszty (straty) w pełnej wysokości tego tytułu poniesione przez 
Zamawiającego.  

7. Nieprzedłożenie wykazu pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub 
przedłożenie go po zakreślonym w terminie w wezwaniu  - 1% miesięcznego wynagrodzenia za 
każdy dzień niewłaściwego wykonania bądź zaniechania czynności. 
 

 
WZÓR UMOWY STANOWI ZAŁĄCZNIKI NR 5 DO NINIEJSZEJ SWZ 
 
8. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA. 

 
1. Z postępowania wykluczeni zostaną wykonawcy, wobec których zaistnieje chociażby jedna 
z przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp. 
2. Z postępowania wykluczeni zostaną wykonawcy, wobec których zaistnieje przesłanka 
określona w art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego (Dz.U.2023.129 t.j). 

 
9. INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału  
w postępowaniu dotyczące: 
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 
        (zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie) 
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej: 
        Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na 

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanej w 
formie bezpośredniej ochrony fizycznej, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie 
osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 838), 

3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
         (zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie) 
4. zdolności technicznej lub zawodowej:  
        Warunek ten będzie spełniony jeżeli wykonawca :  

a) wykaże że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał bądź wykonuje co najmniej 2 usługi 
trwające co najmniej 12 miesięcy polegające na ochronie osób i mienia, o wartości nie 
mniejszej niż 250.000,00 zł brutto. 

b) przedłoży wykaz co najmniej dwóch osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, 
w zakresie ochrony mienia wraz z obsługą kotłowni gazowej w okresie grzewczym, 
posiadających aktualne uprawnienia w zakresie obsługi kotłów gazowych i instalacji 
elektrycznych „E” oraz UDT wraz zaświadczeniami potwierdzającymi te uprawnienia  



c) przedłoży wykaz co najmniej dwóch osób , które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 
w zakresie przewozu inkasa, posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników 
ochrony fizycznej oraz posiadających pozwolenie na broń   

 
10. DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ. 

 
1.   Jeżeli wykonawca samodzielnie składa ofertę: 

a) pełnomocnictwo z podaniem zakresu oraz imienia i nazwiska pełnomocnika (jeżeli ofertę 
podpisuje pełnomocnik, a uprawnienie do podpisania oferty i reprezentowania podmiotu nie 
wynika ze sposobu reprezentacji wykonawcy), 
b) załącznik nr 2 do SWZ, tj. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wykonawcy  
o niepodleganiu wykluczeniu i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

2. Jeżeli wykonawca, spełniając warunki w postępowaniu, polega na zasobach innego podmiotu: 
a) pełnomocnictwo z podaniem zakresu oraz imienia i nazwiska pełnomocnika (jeżeli ofertę 
podpisuje pełnomocnik, a uprawnienie do podpisania oferty i reprezentowania podmiotu nie 
wynika ze sposobu reprezentacji wykonawcy), 
b) załącznik nr 2 do SWZ, tj. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wykonawcy  
o niepodleganiu wykluczeniu i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
c) załącznik nr 2 do SWZ, tj. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie podmiotu 
udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu i o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, 

d) zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji zamówienia, dotyczących doświadczenia – na spełnienie warunku, 
o którym mowa w pkt 9 ppkt 4 SWZ (załącznik nr 3). 

UWAGA! 
Zobowiązanie (jeśli nie zostało sporządzone na załączniku 3) lub inne podmiotowe środki 
dowodowe muszą potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotem 
udostępniającym zasoby gwarantuje rzeczywisty do nich dostęp oraz określa w szczególności: 

 zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby, 
 sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia, 
 czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca 

polega, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą, 
3. Jeżeli ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:  

a) pełnomocnictwo do działania w imieniu tych wykonawców, z podaniem zakresu oraz 
imienia i nazwiska pełnomocnika, zgodnie z art. 58 ust. 2 Pzp, 

b) każdy z wykonawców składa oddzielnie załącznik nr 2 do SWZ, tj. aktualne na dzień 
składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu, 

c) podpisany przez pełnomocnika załącznik nr 4 do SWZ, z którego będzie wynikać, które 
dostawy wykonają poszczególni wykonawcy. 

 
 

11. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH. 
 

1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia  
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych 
środków dowodowych: 



a) koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i 
mienia realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, zgodnie z ustawą z dnia 22 
sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 838). 
b) załącznik nr 6, tj. wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat , a jeżeli okres 
działalności jest krótszy to w tym okresie,  wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i 
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem 
dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy 
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez 
podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane lub są wykonywane, a jeżeli wykonawca z 
przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 
wykonawcy, wykaz co najmniej dwóch osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu 
zamówienia, w zakresie ochrony mienia wraz z obsługą kotłowni gazowej w okresie 
grzewczym, posiadających aktualne uprawnienia w zakresie obsługi kotłów gazowych i 
instalacji elektrycznych „E” oraz UDT wraz zaświadczeniami potwierdzającymi te uprawnienia, 
wykaz co najmniej które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w zakresie przewozu 
inkasa, posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz 
posiadających pozwolenie na broń     (na spełnienie warunku o którym mowa w pkt 9 pkt 4 
SWZ), 

2. Jeżeli ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, dokument, 
o którym mowa w pkt 11.1 lit. b SWZ podpisuje w jednym egzemplarzu pełnomocnik działający 
w imieniu tych wykonawców. 

 
12. KOMUNIKACJA ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI. 

 
1. Komunikacja w postępowaniu między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków 

określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 
2. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcą odbywa się przy użyciu: 
a) poczty elektronicznej, e-mail zamawiającego: sekretariat@mks.debica.pl 
b) https://ezamowienia.gov.pl/pl/  
c) ePUAPu, dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal, adres skrytki 

zamawiającego: mks_debica/Skrytka ESP (wypełniając formularz do złożenia, zmiany, 
wycofania oferty oraz formularz do komunikacji w miejscu „wpisz dane odbiorcy” należy wpisać: 
MIEJSKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ). 

3. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający  
i wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia BZP lub numerem sprawy (oznaczenie sprawy: 
w lewym górnym rogu strony). 

4. Przedmiotowe postępowanie można wyszukać na platformie e-zamówienia  pod adresem 
https://ezamowienia.gov.pl/pl/ na liście wszystkich postępowań lub wyszukując po numerze 
ogłoszenia BZP. 

5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
musi posiadać konto na ePUAP, gdzie ma dostęp do: formularza do złożenia, zmiany, wycofania 
oferty oraz formularza do komunikacji. Formularze dostępne są również na 
https://ezamowienia.gov.pl/pl/ 

6. Dokumenty elektroniczne (inne niż oferta oraz załączniki do oferty), cyfrowe odwzorowania 
dokumentów oraz inne informacje składane są przez wykonawcę za pomocą poczty 
elektronicznej lub za pośrednictwem formularza do komunikacji (dostępnego na ePUAP oraz e-
zamówienia) jako załączniki. 

7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy wynosi 
150 MB. 

8. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji przekazywanych przy ich użyciu 



opisane zostały w Instrukcji użytkownika serwisu e zamowienia zamieszczonej pod adresem 
https://ezamowienia.gov.pl/pl/instrukcje/.  

9. Za datę przekazania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz 
innych informacji przyjmuje się: datę ich wpływu na skrzynkę odbiorczą  
e-mail zamawiającego lub przekazania na ePUAP (w zależności od sposobu komunikowania się). 

10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz 
innych informacji musi być zgodny z: 

a) wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. 
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), 

b) formatami danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy  
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 346 ze zmianami). 

11. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim i bez wyjątku wszystkie dokumenty  
i oświadczenia sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 

12. Osobą do kontaktu jest Janusz Kwiatek tel. 14 682 35 98 w 21, 22 
 

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY. 
 

1. Przygotowując ofertę, w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ, 
a treścią ewentualnych wyjaśnień i modyfikacją SWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść 
pisma zawierającego oświadczenie zamawiającego z datą późniejszą. 

2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
4. Sposób sporządzenia oferty musi być zgodny z: 

a) wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. 
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), 

b) formatami danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy  
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 346 ze zmianami). 

5. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy  
na zewnątrz. Jeśli wyznaczono pełnomocnika, należy dołączyć pełnomocnictwo określające 
zakres. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także 
złożenie cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa (sporządzonego uprzednio w formie 
pisemnej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w 
postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w 
postaci papierowej dokonuje mocodawca lub notariusz. Cyfrowe odwzorowanie 
pełnomocnictwa nie może być poświadczone przez upełnomocnionego. 

6. Ofertę należy przygotować na dołączonych wzorach lub według dołączonego wzoru. 
7. Oferta musi zawierać na załączniku nr 1 – formularz ofertowy: 

1) imiona i nazwiska osób umocowanych do reprezentowania wykonawcy, 
2) nazwę, adres i dane kontaktowe wykonawcy lub wykonawców (jeśli wspólnie 

ubiegają się o zamówienie), NIP oraz informację o kategorii przedsiębiorcy, 



3) na formularzu ofertowym (załącznik nr 1) wykonawca podaje: 
 wyrażoną w złotych cenę jednostkową brutto w skali jednego miesiąca 
świadczenia usługi, 
 wyrażone w latach doświadczenie w realizacji zamówienia z zakresu ochrony 
mienia , przewozu inkasa, 
 wyrażony w minutach czas reakcji i dojazdu grupy, 

4) oświadczenie o zapoznaniu się z zapisami SWZ oraz z zapisami wzoru umowy 
stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ, 

5) w przypadku pozyskania danych osobowych od osób fizycznych, oświadczenie  
o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w RODO. 

8. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 
oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na platformie e-
zamówienia. Oferta musi być opatrzona podpisem wykonawcy przed jej zaszyfrowaniem.  
Do zaszyfrowania oferty nie jest potrzebna żadna aplikacja ani inne narzędzia, a cały proces 
szyfrowania ma miejsce na platformie e-zamówienia. Szyfrowanie następuje automatycznie 
dopiero poprzez dodanie już podpisanej oferty bezpośrednio na stronie e-zamówiena w 
szczegółach postępowania. Sposób złożenia oferty, w tym jej zaszyfrowanie, został opisany w 
Instrukcji użytkownika dostępniej na platformie e-zamówienia. 
UWAGA: oferta nie będzie uznana za podpisaną, jeżeli wykonawca podpisze jedynie 
Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępny na ePUAP  
z wykorzystaniem funkcji „PODPISZ I WYŚLIJ”. Złożenie podpisu w tym miejscu wynika jedynie 
z funkcjonalności systemu ePUAP. 

9. Wypełniając Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku w miejscu „wpisz 
dane odbiorcy” należy wpisać: MIEJSKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. 

10. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), które 
wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone  
w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący 
tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część 
skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz  
z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia 
informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego 
udostępnienie. Zastrzeżenie przez wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, 
będzie traktowane jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez wykonawcę podjęcia 
niezbędnych działań w celu utrzymania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z 
postanowieniami art. 18 ust. 3 Pzp. 

11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 

14. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 
 

W postępowaniu nie jest wymagane wniesienie wadium. 
 
15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 

 
Oferent którego oferta zostanie wybrana wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy    w 
wysokości 5 000,00 PLN  w formie przewidzianą Ustawą. 
 
16. TERMIN SKŁADANIA OFERT. 



 
1. Ofertę należy złożyć zamawiającemu do dnia 20. lutego 2023 r. do godz. 9.00. 
2. Do upływu wyznaczonego terminu składania ofert wykonawca składa: 

a) formularz ofertowy (załącznik nr 1), 
b) dokumenty wymienione w pkt 10 SWZ. 

3. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za 
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na 
ePUAP i udostępnionych również na platformie e-zamówienia. Sposób wycofania oferty został 
opisany w Instrukcji użytkownika platformy e-zamówienia zamieszczonej pod adresem 
https://ezamowienia.gov.pl/pl/instrukcje/. 

4. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie wycofać złożonej 
oferty. 

5. Po upływie terminu składania ofert, ale przed otwarciem ofert zamawiający udostępni  
na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 
 
17. TERMIN OTWARCIA OFERT. 

 
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 lutego 2023 r. o godz. 1000. 
2. Otwarcie ofert odbywa się bez udziału wykonawców. 
3. Otwarcie ofert następuje z użyciem mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego na 

platformie e-zamówienia. 
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o: 
a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 
zostały otwarte, 

b) cenach i pozostałych parametrach zawartych w ofertach. 
 
18. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

 
Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. 
do dnia 22.03.2023 r. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin 
składania ofert . 

 
19. SPOSÓB OBLICZENIA CENY. 

 
1. Wykonawca wypełnia formularz ofertowy podając cenę jednostkową brutto za 1 miesiąc . 
2. Ceną oferty jest wartość brutto,  
3. Żadne pole w tabeli nie może pozostać niewypełnione. Cenę należy podać liczbą, w złotych 

polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
4. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania określone w SWZ oraz obejmować 

wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi 
przepisami realizacji przedmiotu zamówienia włącznie z kosztami własnymi wykonawcy, jak 
również jego ewentualnych podwykonawców, a w szczególności aktualnie obowiązujące 
podatki, koszty czynności podejmowanych przez grupę interwencyjną bez względu na ilość 
przeprowadzonych interwencji i wszystkie inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu 
zamówienia. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej 



zmienić. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny. Wszystkie upusty, rabaty muszą być od 
razu ujęte w cenie. 

5. Ryzyko oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia 
ponosi wykonawca. 

6. Jeżeli wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w 
celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 
który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, 
informuje zamawiającego (składając oświadczenie), czy wybór oferty będzie prowadzić do 
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub 
usługi, których dostawa lub świadczenie prowadzić będzie do jego powstania, oraz wskazując 
ich wartość bez kwoty podatku. 

 
20. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT. 

a. Cena –  C   60%  
C=(CN/CB) x 60 pkt.  
Gdzie:  
C – ilość punktów w kryterium cena  
CN – cena najniższa  
CB -  cena badana  

 
b.  Doświadczenie Wykonawcy : znaczenie kryterium D  – 20 %  
20 pkt. -  otrzyma Wykonawca który realizuje zamówienia z zakresu ochrony mienia, 
przewozu inkasa powyżej 15 lat  
15 pkt. -  otrzyma Wykonawca który realizuje zamówienia z zakresu ochrony mienia, 
przewozu inkasa od 10 do 15 lat  
10 pkt. -  otrzyma Wykonawca który realizuje zamówienia z zakresu ochrony mienia, 
przewozu inkasa od 5 do 10 lat  
5 pkt. -  otrzyma Wykonawca który realizuje zamówienia z zakresu ochrony mienia, 
przewozu inkasa od 2 do 5 lat  
0 pkt. -  otrzyma Wykonawca który realizuje zamówienia z zakresu ochrony mienia, 
przewozu inkasa od 0 do 2 lat  
 
C. Organizacja reakcji grupy interwencyjnej : znaczenie kryterium O – 20 % 
 
0 pkt. – otrzyma Wykonawca który zaoferuje czas reakcji i dojazdu grupy interwencyjnej w 
przedziale od 10 do 15 min,  
 
10 pkt. – otrzyma Wykonawca który zaoferuje czas reakcji i dojazdu grupy interwencyjnej 
w przedziale od 5 do 10 min,  
 
20 pkt. – otrzyma Wykonawca który zaoferuje czas reakcji i dojazdu grupy interwencyjnej 
w przedziale od 3 do 5 min,  
 
d. Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców , którego oferta uzyska w 
wyniku oceny najwyższą liczbę punktów. Przyznanie punktów poszczególnym ofertom 
odbędzie się w oparciu o następujący wzór :  
 
Ocena oferty = C+ D + O 
 



Gdzie :  
C – liczba punktów za kryterium cena  
D – liczba punktów za kryterium doświadczenie 
O – liczba punktów za kryterium organizacja reakcji 
 

e. Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która otrzyma najwyższą ilość 
punktów. 

 
21. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

Przed podpisaniem umowy wykonawca dostarczy: 
1) wykaz pracowników  ochrony, 
2) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – kopię 

umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 
 

22. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ. 
 
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów Pzp. 

2. Odwołanie przysługuje na: 
a) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy 
b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający 

był obowiązany na podstawie Pzp, 
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo  

w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w 
Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki 
ochrony prawnej” Pzp. 
 

23. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO. 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27.04.2016 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. U.UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. 
z o.o. w Dębicy, telefon 14 682 35 98 e-mail: sekretariat@mks.debica.pl 
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 
3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Pzp, 
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat 
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania przekracza 4 
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a po tym czasie przez okres oraz 
w zakresie wymaganym przez przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach, 



5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z 
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
7. posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; 
c) 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**; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 
8. nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) 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 

*  skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu 
oraz jego załączników 
** 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 
 
 
 
Dębica, 7 lutego 2023 r. 
 


