
 

   

 

ZP 5 - 2020                    Otwock, dnia 04.12.2020 r. 

 

O G Ł O S Z E N I E  O  Z A M Ó W I E N I U  

 

„Usługę całodobowej stacjonarnej (w obsadzie jednoosobowej) i mobilnej (za pomocą 

wsparcia tzw. mobilnej grupy interwencyjnej) ochrony fizycznej osób oraz zabezpieczenie 

przez Wykonawcę terenu użytkowanego przez SPZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA  

w Otwocku położony przy ul. Prusa 1/3 w Otwocku, w tym budynków oraz innego mienia 

znajdującego się na tym terenie“ 

Kod CPV: 79710000-4 Usługi ochroniarskie 

 

I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego  

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL SPECJALISTYCZNY MSWiA  

W OTWOCKU Adres: ul. B. Prusa 1/3, 05-400 Otwock 

NIP 532-101-77-68  

Regon: 010158710 

Tel. 22 779-46-71 

Fax. 22 779-46-71 

e-mail: sekretariat@zozmswia.pl 

 

II.  Tryb udzielenia zamówienia  

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na zasadach określonych 

w art. 138o ust. 1 – 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst 

jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z zm.) 

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja Istotnych 

Warunków Zamówienia 

www.zozmswia.pl  

 

mailto:sekretariat@zozmswia.pl
http://www.zozmswia.pl/


 

   

 

IV.   Opis przedmiotu zamówienia  

1. Przedmiot zamówienia  

1) Przedmiotem zamówienia jest usługa całodobowej stacjonarnej (w obsadzie jednoosobowej)  

i mobilnej (za pomocą wsparcia tzw. mobilnej grupy interwencyjnej) ochrony osób oraz 

zabezpieczenie przez Wykonawcę terenu użytkowanego przez SPZOZ Szpital Specjalistyczny 

MSWiA w Otwocku położonego przy ul. Prusa 1/3 w Otwocku, w tym budynków oraz innego 

mienia znajdującego się na tym terenie". 

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia.  

3) Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z postanowieniami projektu umowy, 

stanowiącego Załącznik Nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.    

4)  Zamawiający nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zamówień o których mowa w art. 67 ust. 

1 pkt 6 ustawy Pzp. 

5) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.    

6) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających. 

7)  Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.    

8)  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.      

9) Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w następujących częściach zamówienia: 

 monitorowanie elektronicznych systemów alarmowych rozmieszczonych w budynkach 

Zamawiającego,  

 podejmowanie interwencji przez patrol/załogę interwencyjną,  

 serwisowanie raz na kwartał elektronicznych systemów alarmowych rozmieszczonych  

w budynkach Zamawiającego i stanowiących własność Zamawiającego,  

Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia, tj.: całodobowej stacjonarnej ochrony fizycznej terenu Zamawiającego.  

10) Podwykonawcy, którzy zostaną skierowani do wykonywania czynności powierzonych przez 

wykonawcę, muszą spełniać wymagania określone w Rozdziale IV ust. 1 pkt 1.1 ppkt 1 

odnośnie posiadania aktualnej koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na 

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, zgodnie z 



 

   

 

ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., 

poz. 838). 

11) Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę nazw firm podwykonawców. 

12) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile 

są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i 

osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację usługi. Wykonawca zawiadamia 

Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w 

trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. 

13) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

14) Przepisy pkt  10-13 stosuje się także wobec dalszych podwykonawców. 

15) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

16) Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień - kod CPV 79710000-4 

Usługi ochroniarskie 

 

V.   Termin wykonania zamówienia 

Planowany termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy, jednakże nie wcześniej 

niż od dnia 28 lutego 2021 r. (godz. 12:00) do dnia 28 lutego 2023 r. (do godz. 12:00).  

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia:  

1. Warunki udziału w postępowaniu  

1.1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:  



 

   

 

1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów 

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

koncesję wydaną przez właściwego ministra na prowadzenie działalności w zakresie ochrony 

osób i mienia, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst 

jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 838); 

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. 

warunek musi spełniać ten spośród członków Konsorcjum, który będzie wykonywać 

czynności, co do których wymagana jest odpowiednio określona wyżej koncesja; 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

  Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli   Wykonawca wykaże, że posiada 

dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 

sumę co najmniej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100);  w przypadku 

Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia powyższy warunek 

Wykonawcy mogą spełniać łącznie; 

3) zdolności technicznej lub zawodowej, tj. w zakresie  

a)  posiadanego doświadczenia w zakresie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub 

doraźnej 

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia  działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co 

najmniej 3 (trzy) usługi ochrony ochrony osób imienia, w tym co najmniej 1 (jedna) 

wykonywana w placówce medycznej, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

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

wartości nie mniejszej niż 200.000 zł brutto każda. W przypadku Wykonawców ubiegających 

się wspólnie o udzielenie zamówienia powyższy warunek  Wykonawcy mogą spełniać 

łącznie, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli co najmniej jeden 

Wykonawca wykonał co najmniej 2 usługi o wartości nie mniejszej niż 200.000 zł brutto 



 

   

 

każda. 

1.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie: 

spełniania/niespełniania, na podstawie złożonych dokumentów lub oświadczeń 

wymaganych w postępowaniu. 

2. Brak podstaw do wykluczenia   

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełniania warunków,  

o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.    

3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu,  

o których mowa w ust. 1 ustawy oraz brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z powodu 

niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy.  

3.1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą:  

1)  oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, na formularzu stanowiącym 

Załącznik Nr 3a do specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

2)  oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na formularzu stanowiącym 

Załącznik Nr 3b do specyfikacji istotnych warunków zamówienia;  

3) oświadczenia  w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 

lub art. 14 RODO - na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 8 do specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia – składanego przez każdego Wykonawcę, 

3.2.  W terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego informacji na stronie 

internetowej, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, każdy Wykonawca zobowiązany jest do 

złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, do której należą inni Wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty, na formularzu 

stanowiącym Załącznik Nr 3c do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wraz ze 

złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3.3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia  

w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie do złożenia aktualnych na dzień złożenia: 

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14  



 

   

 

i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert; 

2) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób  

i mienia zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst 

jednolity: Dz. U. 2020 r. poz. 838), wymaganej w ust. 1 pkt 1.1 ppkt 1; 

3) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 

sumę gwarancyjną odpowiadającą wymaganiom określonym w ust. 1 pkt 1.1 ppkt 2; jeżeli  

z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego 

dokumentów, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o 

których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy, tj. inny dokument, który w wystarczający sposób 

potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu; 

4) wykazu wykonanych usług na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 6 do specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia wraz z podaniem terminu, przedmiotu oraz wartości 

usługi, z załączeniem dowodów, czy zostały one wykonane lub są wykonywane należycie, 

odpowiadającego wymaganiom określonych w ust. 1 pkt 1.1 ppkt 3 lit. a). 

Dowodami w powyższym zakresie są: 

a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 

wykonywane; 

b) oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w lit. a; 

c) w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej 

niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

5) wykazu osób na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 5 do specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego wraz z informacjami na temat każdej wskazanej osoby w zakresie: podstawy do 

dysponowania tymi osobami, 

3.4. Wszystkie dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub w formie kopii 



 

   

 

poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawcę, w zakresie dokumentów, które 

każdego z nich dotyczą (każda zapisana strona), za wyjątkiem oświadczenia dotyczącego 

Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, które składane są 

tylko w oryginale.    

3.5. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości, co do jej prawdziwości.    

3.6. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 

udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub 

kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 

oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub 

dokumentów.    

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia    

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o 

których mowa w Rozdziale IV ust. 3 pkt 3.1 ppkt 1 – 3 oraz 3.2 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 wykluczenia.  

5. Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów    

1)  Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia, lub jego części, polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.    



 

   

 

2)  Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (Załącznik nr 7 do 

specyfikacji). 

3)  W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 

zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

4)  Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę 

poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  

5)  Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, 

o którym mowa w pkt 1, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału  

w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający 

żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:    

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub   

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa  

w pkt. 1.   

6) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na 

ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w 

oświadczeniach, o którym mowa w ust. 3 pkt 3.1.  

VII. Informacja na temat wadium 

Składając ofertę każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 5.000,00 zł 

(słownie złotych: pięć tysięcy 00/100). 

VIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie 

1. Kryteria oceny ofert  



 

   

 

1) Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostały odrzucone.  

2) Kryteriami wyboru i oceny ofert są:  

a) cena ofertowa (C) - (waga kryterium - 60%),   

b) zatrudnienie osób bezrobotnych (B) - (waga kryterium – 10%),   

c) posiadane doświadczenie pracowników(W) - (waga kryterium – 30%),  . 

3) Punkty zostaną obliczone dla każdej oferty wg poniższych wzorów:  

a) kryterium cena ofertowa (C):  

C = Cmin/Ci x 100 x 60% 

C min - najniższa cena ofertowa spośród ocenianych ofert;  

C i - cena ofertowa badanej oferty;   

60% - waga kryterium – cena.  

b) zatrudnienie osób bezrobotnych (B):  

W ramach niniejszego kryterium Wykonawca może otrzymać łącznie maksymalnie 10 pkt, z tym, 

że:  

- Wykonawca otrzyma maksymalnie 10 pkt w przypadku oświadczenia, że w niniejszym 

postępowaniu skieruje osoby bezrobotne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.  

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 ze zm.).  

Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby w celu przyznania punktów w tym kryterium, ww. 

osoby zostały zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę na pełny etat.  

Punkty w tym podkryterium zostaną przyznane według poniższego wzoru:  

B = Ba/Bmax x 100 x 10% 

Ba - ilość osób bezrobotnych skierowanych przez Wykonawcę w badanej ofercie do realizacji  

w niniejszym zamówieniu;   

Bmax - najwyższa ilość osób bezrobotnych skierowanych przez Wykonawcę do realizacji  

w niniejszym zamówieniu, spośród ocenianych ofert;  

10% - waga kryterium.  

Ocena ofert w ramach tego podkryterium zostanie przeprowadzona na podstawie informacji 

wskazanych przez Wykonawcę w formularzu oferty, stanowiącym Załącznik Nr 2 do specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, tj. Wykonawca zobowiązany będzie do określenia w 



 

   

 

formularzu ofertowym odpowiednio „tak” lub „nie” wraz z podaniem ilości osób.  

W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie zaznaczy „tak” lub „nie” lub/i nie 

poda ilości osób Zamawiający uzna, iż Wykonawca niniejsze zamówienie będzie realizował bez 

udziału osoby/ób bezrobotnej/ych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 ze zm.), w związku z czym nie 

zostaną mu przyznane punkty w przedmiotowym kryterium; 

c) doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia posiadających minimum 

2 letnie doświadczenie w ochronie obiektów użyteczności publicznej (W): 

 

Liczba osób skierowanych do realizacji 

zamówienia posiadających minimum 2 

letnie doświadczenie w ochronie obiektów 

użyteczności publicznej 

Liczba 

Punktów 

0 0 

1   5 

2 10 

3 15 

4 i więcej 30 

 

30% - waga kryterium.  

W ramach niniejszego kryterium Wykonawca może otrzymać łącznie maksymalnie30 pkt, z tym, 

że:  

- Wykonawca otrzyma maksymalnie 30 pkt w przypadku oświadczenia, że w niniejszym 

postępowaniu skieruje 4 osoby posiadające minimum 2 letnie doświadczenie w ochronie 

obiektów użyteczności publicznej w rozumieniu § 3 pkt 6 rozporządzenia ministra infrastruktury 

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 1422 ze zm.) 

Ocena ofert w ramach tego podkryterium zostanie przeprowadzona na podstawie informacji 

wskazanych przez Wykonawcę w formularzu oferty, stanowiącym Załącznik Nr 2 do specyfikacji 



 

   

 

istotnych warunków zamówienia, tj. Wykonawca zobowiązany będzie do wskazania w ww. 

formularzu ilości osób posiadających minimum 2 letnie doświadczenie w ochronie obiektów 

użyteczności publicznej w rozumieniu § 3 pkt 6 rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 1422 ze zm.).  

W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie zaznaczy „tak” lub „nie” lub/i nie 

poda ilości osób Zamawiający uzna, iż Wykonawca niniejsze zamówienie będzie realizował bez 

udziału osoby/ób posiadających co najmniej 2 letnie doświadczenie w ochronie obiektów 

użyteczności publicznej, w związku z czym nie zostaną mu przyznane punkty w przedmiotowym 

kryterium.  

Ocenę ostateczną dla poszczególnych ofert stanowić będzie suma punktów (P) przyznanych za 

powyższe kryteria zgodnie z wzorem:  

C  +  B + W =  P 

10. Termin związania ofertą i miejsce i termin składania ofert 

1. Termin związania ofertą  

1)  Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.    

2)  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.   

2. Termin składania i otwarcia ofert  

1)  Oferty należy składać w SPZOZ SZITAL SPECJALISTYCZNY MSW W OTWOCKU ul. B. Prusa 1/3, 

05-400 Otwock, sekretariacie w terminie 14 grudnia 2020 r. godz. 12:00, pod rygorem zwrotu 

bez otwierania oferty złożonej po tym terminie, bez względu na przyczyny opóźnienia. 

2)  Dopuszczalne jest składanie ofert drogą pocztową z zastrzeżeniem, że decyduje data i 

godzina dostarczenia przesyłki na wskazany w pkt 1 adres Zamawiającego, a nie data stempla 

pocztowego (nadania).    

3) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14 grudnia 2020 r. o godzinie 13:30. 

 

   Dyrektor 
          SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego 

        MSWiA w Otwocku 
         /-/ Dariusz Kołodziejczyk 



 

   

 

 


