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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Nazwa nadana zamówieniu:  

Usługa ochrony fizycznej  osób i mienia w Zakładach Opiekuńczo- Leczniczych wchodzących w skład Stołecznego 

Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o. w Warszawie. 

Nr referencyjny: ZP/12/2020. 

2. Krótki opis przedmiotu zamówienia: 

Usługi ochrony fizycznej osób i mienia w Zakładach Opiekuńczo- Leczniczych wchodzących w skład 

SCOL Sp. z o.o. w Warszawie z podziałem na 3 części:  

1) Część 1: 

a) Usługi ochrony fizycznej osób i mienia w ZOL przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa, 

b) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę i montaż w ZOL na czas obowiązywania umowy: 

- centrali alarmowej zabezpieczającej przed włamaniem pomieszczenia kasy i apteki, 

- nadajnika- 1 szt, 

- pilotów napadowych- 2 szt, 

- czujek ruchu w pomieszczeniach apteki i kasy, 

2) Część 2: Usługi ochrony fizycznej osób i mienia w ZOL przy ul. Szubińskiej 4, 01-958 Warszawa, 

3) Część 3: Usługi ochrony fizycznej osób i mienia w ZOL przy ul. Olchy 8, 04-837 Warszawa. 

3. Główny kod CPV: 79710000-4, Dodatkowe kody CPV: 79711000-1, 50333100-9 

4. Szczegóły opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załącznikach Nr 1a, 1b, 1c (dla każdej części) do 

SIWZ ZP/12/2020. 

5. Zapisy dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę. 

1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.)  przez Wykonawcę i 

podwykonawcę osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z przedmiotem zamówienia. 

2) Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy grupy interwencyjnej Wykonawcy. 

3) Wykonawca wraz z podpisaniem umowy złoży oświadczenie, że osoby zatrudnione przy realizacji 

zamówienia są zatrudnione na umowie o pracę. 
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4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji danych  w sprawie zatrudnienie osób,  

o których mowa w punkcie 1, a w szczególności możliwości żądania listy osób zatrudnionych, kopii 

zanonimizowanych, umów o prace.  

5) Postanowienia, dotyczące dokumentowania realizacji zamówienia przy udziale osób zatrudnionych 

na podstawie umowy o pracę oraz sankcje za nieprzestrzeganie w/w warunków realizacji 

zamówienia zostały opisane we wzorze umowy- Załącznik Nr 5 do SIWZ.  

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania 

umowy. 

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

 

1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. 

Posiadają uprawnienia do wykonywania usług ochrony osób i mienia. 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli posiada aktualną koncesję wydaną na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. 2018 poz. 

2142 ze zm.) na prowadzenie usług ochrony osób i mienia. 

 

2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej  

- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną  

minimum: 

-na część I: 230 000,00 zł brutto (dwieście trzydzieści tysięcy złotych 00/100) 

- na część II:  100 000,00 zł brutto (sto  tysięcy złotych 00/100) 

- na część III: 100 000,00 zł brutto (sto tysięcy złotych 00/100) 

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną największej części zamówienia na 

którą składa Wykonawca (np. oferta na część I i III- OC na 230 000,00 złotych) 

 

3. Zdolność techniczna i zawodowa 

Posiadają niezbędne zdolności zawodowe (wiedzę i doświadczenie), tj.: 



3.1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 

tym okresie, 

a) Dla części I: wykonywał lub wykonuje jedną usługę ochrony osób i mienia, świadczonej przez 

minimum 12 miesięcy w budynkach użyteczności publicznej w szczególności: szpitale, 

przychodnie, ZOL- e, łącznie z terenem przyległym o łącznej wartości nie mniejszej niż 200 000,00 

zł brutto, 

b) Dla części II: wykonywał lub wykonuje jedną usługę ochrony osób i mienia, świadczonej przez 

minimum 12 miesięcy w budynkach użyteczności publicznej w szczególności: szpitale, 

przychodnie, ZOL- e, łącznie z terenem przyległym o łącznej wartości nie mniejszej niż 100 000,00 

zł brutto, 

c) Dla części III: wykonywał lub wykonuje jedną usługę ochrony osób i mienia, świadczonej przez 

minimum 12 miesięcy w budynkach użyteczności publicznej w szczególności: szpitale, 

przychodnie, ZOL- e, łącznie z terenem przyległym o łącznej wartości nie mniejszej niż 100 000,00 

zł brutto. 

W przypadku składania oferty przez wykonawcę na więcej niż jedną część zobowiązany jest wykazać 

doświadczenie w zakresie zrealizowanych usług w wysokości  sumy wartości dla wszystkich części, na 

które składa ofertę. 

(Przykładowo, wykonawca składając ofertę na część 1 i 2 dla spełnienia warunku udziału w 

postępowaniu winien wykazać się posiadaniem doświadczenia w zrealizowaniu minimum jednej 

usługi o łącznej wartości min. 300 000,00 zł brutto) 

3.2. Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje  osobami 

wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej prowadzoną przez 

Komendanta Głównego Policji: 

a) Dla części I: co  najmniej 6 pracownikami ochrony i 1 pracownikiem zabezpieczenia technicznego; 

b) Dla części II: co najmniej 3 pracownikami ochrony; 

c) Dla części III: co najmniej 3 pracownikami ochrony.  

 

IV.  WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCÓW W CELU POTWIERDZENA 

SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. Oferta powinna zawierać: 

1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy (treść formularza zamieszczona w załączniku nr 1 

do SIWZ), 

2) aktualną koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie 

działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia w zakresie wymaganym ustawą z dnia 22 

sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2142 ze zm.), 



3) kopii polisy OC aktualnej na dzień składania ofert lub inny  dokument potwierdzający 

spełnienie warunku, 

4) Wykaz wykonanych/wykonywanych usług (wzór wykazu zawiera załącznik nr 2 do SIWZ), 

5) Dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 

rzecz, którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 

wykonywane; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych 

referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być 

wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

6) Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia (wzór wykazu zawiera załącznik nr 3 do 

SIWZ).Wykaz ma obejmować co najmniej 7/3/3 osób (w zależności od części) wpisanych na listę 

kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, 

7) dokument potwierdzający dofinansowanie z  PFRON (jeśli dotyczy), 

8) Dowód wniesienia wadium, 

9) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  

10) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w 

postępowaniu i zawarciu umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia (dotyczy również wspólników spółki cywilnej), 

11) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumentów 

składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy 

zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub wykonawca w przypadku osób 

fizycznych., 

12) Pisemne uzasadnienie w przypadku zastrzeżenia informacji, zawartych w ofercie lub 

załącznikach do oferty jako tajemnica przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy). 

2. W  przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie każdy z Wykonawców musi złożyć 

dokumenty wskazane w pkt 1 ppkt 2). 

3. Reprezentacja i Pełnomocnictwo: 

1) Pełnomocnictwo, powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii przez notariusza. 

2) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć 

pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Treść 

pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których 

pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania). 

4. Oferta oraz wszystkie złożone dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane przez 

pełnomocnika osobę umocowaną do reprezentowania wykonawcy/wykonawców. 



5. Zamawiający zaleca spięcie na trwałe wszystkich dokumentów, załączenie spisu treści oferty, 

ułożenie wszystkich wymaganych dokumentów zgodnie z kolejnością podaną w specyfikacji oraz 

ponumerowanie wszystkich stron oferty. 

6. Wykonawcy mogą składać wszystkie wykazy, informacje, czy oświadczenia także na własnych 

drukach, pod warunkiem, że będą one opracowane według schematu druków załączonych do 

niniejszej specyfikacji. 

7. Dokumenty na wezwanie: 

1) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w Rozdziale V pkt 2 ppkt 

2), 3) SIWZ wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert; 

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, lub inny dokumentu potwierdzający, że wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

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

wykonania decyzji właściwego organu; 

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument 

potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 

organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  

7.1. W  przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie każdy z Wykonawców musi złożyć 

dokumenty wskazane w pkt 1 ppkt 2), 7), 8), 9). 

 

V. WADIUM 

Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, na cały okres związania ofertą, w wysokości:  

Część 1: 3 500,00 zł 

Część 2: 1 800,00 zł 

Część 3: 1 800,00 zł 



W przypadku składania oferty na więcej niż jeden pakiet, wykonawca zobowiązany jest do wniesienia 

wadium w wysokości sumy przypisanych wadiów  dla poszczególnych części (np. gdy wykonawca 

będzie składał ofertę na pakiet 1 i 2 zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 300,00 zł). 

Szczegółowe informacje, zostały zawarte w Rozdziale VIII SIWZ Wymagania dotyczące wadium. 

 

 

VI. KRYTERIA OCENY OFERT 

1. Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: 

1) cena oferty 

 - znaczenie kryterium: 80% 

Sposób oceny ofert - ocena punktowa: oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 

punków – 80 pkt. Pozostałym ofertom przypisane zostaną punkty zgodnie z formułą: 

 

                  Cena najniższa 

Liczba punktów  = -----------------------------      x 80        

                                    Cena badanej oferty  

2) kryterium społeczne – posiadanie przez Wykonawcę dofinansowania ze środków 

Państwowego PFRON-u 

- znaczenie kryterium 20 % 

Sposób oceny ofert – ocena punktowa: oferta zawierająca dokument potwierdzający status zakładu 

pracy chronionej otrzyma 20 pkt. 

 

2. Dokument potwierdzający posiadanie dofinansowania PFRON należy złożyć w formie kopii 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku ich nie złożenia wraz z 

ofertą, Zamawiający nie będzie wzywał do ich uzupełnienia i przyzna „0” punktów w odpowiednim 

kryterium. 

3. Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu zostanie wybrana oferta z największą łączną ilością 

punktów, wynikającą z sumy punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach. 

 

VII. ZMIANA UMOWY 

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający dopuszcza zmiany 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy. Szczegółowe uregulowania dotyczące 

dopuszczalnych zmian istotnych postanowień umowy zawarte są w załączniku Nr 5 

do SIWZ „Wzór umowy” oraz w Rozdziale XVI SIWZ. 

 

VIII. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

1. Termin składania ofert: 05.03.2020 r. do godz. 08:30 

2. Termin otwarcia ofert: 05.03.2020 r. o godz. 09:00 

 



IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).  

 

 

X. PODSTAWA PRAWNA 

Postępowanie jest zamówieniem na usługi społeczne  o wartości poniżej 750 000 

Euro zgodnie z art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień 

publicznych” (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.) 

 
 

ZATWIERDZIŁ: 
 

Zarząd SCOL Sp. z o.o. 
 

(podpisy na oryginale) 
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Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze sp. z o.o.: Usługa ochrony fizycznej osób i mienia w

Stołecznym Centrum Opiekuńczo- Leczniczym Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie

Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych 

Tak

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,

o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie

Ogłoszenie nr 516900-N-2020 z dnia 2020-02-26 r. 
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Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: Zamawiający przeprowadzi postępowanie na podstawie art. 138 o ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) 

I. 1) NAZWA I ADRES: Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze sp. z o.o., krajowy numer

identyfikacyjny 14661326400000, ul. ul. Mehoffera  72/74 , 03-131  Warszawa, woj. mazowieckie,

państwo Polska, tel. 22 811 06 88, e-mail przetargi@scol.warszawa.pl, faks 22 811 06 88. 

Adres strony internetowej (URL): www.scol.warszawa.pl 

Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,

w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie

postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy

zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Tak 

https://www.scol.warszawa.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
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zamówienia

Tak 

https://www.scol.warszawa.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 

Elektronicznie

Nie 

adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób: 

Nie 

Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny

sposób: 

Tak 

Inny sposób: 

4.1. oferta sporządzona zostanie czytelnie w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod

rygorem nieważności; Oferty można wysłać złożyć osobiście w dni robocze w godzinach od 8:30 do

15:00, bądź przesłać na adres Zamawiającego. 

Adres: 

Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o. ul. Szubińska 4; 01-958 Warszawa – Sekretariat

Zarządu.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które

nie są ogólnie dostępne

Nie 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:

(URL) 
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa ochrony fizycznej osób i mienia w

Stołecznym Centrum Opiekuńczo- Leczniczym Sp. z o.o. 

Numer referencyjny: ZP/ 12/2020 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy: 

3 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 4.

Zamawiający podzielił zamówienie na 3 części z podziałem na zakłady: 1) Część 1: a) Usługi ochrony

osób i mienia w ZOL przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa, b) Zakres przedmiotu zamówienia

obejmuje dostawę i montaż w ZOL na czas obowiązywania umowy: - centrali alarmowej

zabezpieczającej przed włamaniem pomieszczenia kasy i apteki, - nadajnika- 1 szt, - pilotów

napadowych- 2 szt, - czujek ruchu w pomieszczeniach apteki i kasy, 2) Część 2: Usługi ochrony osób i

mienia w ZOL przy ul. Szubińskiej 4, 01-958 Warszawa, 3) Część 3: Usługi ochrony osób i mienia w

ZOL przy ul. Olchy 8, 04-837 Warszawa. 5. Szczegóły opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w

Załącznikach Nr 1a, 1b, 1c (dla każdej części) oraz wzorze umowy załącznik nr 5 do SIWZ. 6.

Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy przed złożeniem oferty dokonali wizji lokalnej obiektów i terenu
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po uprzednim uzgodnieniu terminu. Osoba do kontaktu Pani Bożena Turowiecka, tel. 22/ 811 06 88 wew.

104. 

II.5) Główny kod CPV: 79710000-4 

Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

79711000-1

50333100-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 

miesiącach:  12   lub dniach: 

lub 

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
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III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: 1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania usług ochrony osób i mienia:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli posiada aktualną koncesję wydaną na

podstawie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. 2018 poz.

2142 ze zm.) na prowadzenie usług ochrony osób i mienia. 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: 1.2. Posiadają zdolność finansową: Zamawiający uzna warunek za spełniony,

jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną minimum: - na część I: 230 000,00 zł brutto (dwieście

trzydzieści tysięcy złotych 00/100) - na część II: 100 000,00 zł brutto (sto tysięcy złotych 00/100) - na

część III: 100 000,00 zł brutto (sto tysięcy złotych 00/100) W przypadku składania oferty na więcej niż

jedną część, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności

cywilnej na sumę gwarancyjną największej części zamówienia na którą składa Wykonawca (np. oferta

na część I i III- OC na 230 000,00 złotych) 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: 1.3. Posiadają niezbędne zdolności zawodowe (wiedzę i doświadczenie), tj.:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym

okresie: a) Dla części I: wykonywał lub wykonuje jedną usługę ochrony osób i mienia, świadczonej

przez minimum 12 miesięcy w budynkach użyteczności publicznej w szczególności: szpitale,

przychodnie, ZOL- e, łącznie z terenem przyległym o łącznej wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł

brutto, b) Dla części II: wykonywał lub wykonuje jedną usługę ochrony osób i mienia, świadczonej

przez minimum 12 miesięcy w budynkach użyteczności publicznej w szczególności: szpitale,

przychodnie, ZOL- e, łącznie z terenem przyległym o łącznej wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł

brutto, c) Dla części III: wykonywał lub wykonuje jedną usługę ochrony osób i mienia, świadczonej

przez minimum 12 miesięcy w budynkach użyteczności publicznej w szczególności: szpitale,

przychodnie, ZOL- e, łącznie z terenem przyległym o łącznej wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł

brutto. W przypadku składania oferty przez wykonawcę na więcej niż jedną część zobowiązany jest

wykazać doświadczenie w zakresie zrealizowanych usług w wysokości sumy wartości dla wszystkich

części, na które składa ofertę. (Przykładowo, wykonawca składając ofertę na część 1 i 2 dla spełnienia

warunku udziału w postępowaniu winien wykazać się posiadaniem doświadczenia w zrealizowaniu
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minimum dwóch usług o łącznej wartości min. 300 000,00 zł brutto) 1.4. Dysponują osobami

zdolnymi do wykonywania zamówienia: Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeżeli Wykonawca

wykaże, że dysponuje osobami wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji: a) Dla części I: co najmniej 6 pracownikami

ochrony i 1 pracownikiem zabezpieczenia technicznego; b) Dla części II: co najmniej 3 pracownikami

ochrony; c) Dla części III: co najmniej 3 pracownikami ochrony. 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Nie 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP: 

Zgodnie z zapisami SIWZ udostępnionych na stronie www.scol.warszawa.pl
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III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

Zgodnie z zapisami SIWZ udostępnionych na stronie www.scol.warszawa.pl 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

Zgodnie z zapisami SIWZ udostępnionych na stronie www.scol.warszawa.pl

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 

Informacja na temat wadium 

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium,

na cały okres związania ofertą, w wysokości: Część 1: 3 500,00 zł Część 2: 1 800,00 zł Część 3: 1

800,00 zł W przypadku składania oferty na więcej niż jeden pakiet, wykonawca zobowiązany jest do

wniesienia wadium w wysokości sumy przypisanych wadiów dla poszczególnych części (np. gdy

wykonawca będzie składał ofertę na pakiet 1 i 2 zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5

300,00 zł) 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 3.1. pieniądzu;

3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo– kredytowej, z

tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3.3. gwarancjach bankowych; 3.4.

gwarancjach ubezpieczeniowych; 3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w

art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 poz. 310) 4. Dokument wadialny powinien być wystawiony na

Zamawiającego jako beneficjenta gwarancji, mieć formę oświadczenia bezwarunkowego,

nieodwołalnego i płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Dokument gwarancji

bankowej powinien wskazywać wszystkie przesłanki zatrzymania wadium. 5. Wadium w formie

pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Bank Pekao S.A. 96 1240 6074 1111 0000

4999 2025 z podaniem tytułu: „wadium w przetargu nieograniczonym na usługę ochrony fizycznej
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osób i mienia w SCOL Sp. z o.o.” bądź w inny sposób jednoznacznie identyfikować postępowanie,

którego wadium to dotyczy. 6. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy

czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał

za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał

taki przelew i zaksięgował na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

Wadium w innej formie niż pieniężna wnosi się wraz z ofertą w sposób przewidziany dla oferty. 7.

Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom w terminie 7 dni po wyborze oferty

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została

wybrana jako najkorzystniejsza. Zwrot wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako

najkorzystniejsza zostanie dokonane w terminie 7 dni po podpisaniu umowy na dostawę przedmiotu

zamówienia. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi

na wezwanie do uzupełnienia dokumentów, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył

oświadczeń lub dokumentów lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki o której mowa w art. co

spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9.

Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została

wybrana: 9.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach

określonych w ofercie; 9.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

(jeżeli dotyczy) 9.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych: 

Nie 

Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:



26.02.2020 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=7eed2676-f8ac-4d15-aa20-825976d7a280

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=7eed2676-f8ac-4d15-aa20-825976d7a280 10/16

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
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IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz

jaki będzie termin ich udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych

w zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie

Cena 80,00

społeczne 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony) 
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Nie 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji Nie 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie 

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
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Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

1. Wzór umowy jaka zostanie zawarta z wykonawcą, którego oferta została wybrana jako

najkorzystniejsza stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 2. Przesłanki dopuszczalności zmiany umowy określa

wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. Opisane we wzorze umowy przesłanki dopuszczalności

jej zmiany stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią

jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
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IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data: 2020-03-05, godzina: 08:30, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Nie 

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu 

> 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert) 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części

zamówienia: 

IV.6.5) Informacje dodatkowe: 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu dnia 05.03.2020 r. o godz. 09:00 w Stołecznym Centrum

Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o.o. ul. Szubińska 4 w Warszawie - Dział Zamówień Publicznych.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Usługi ochrony osób i mienia w ZOL przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa,

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres przedmiotu

zamówienia obejmuje dostawę i montaż w ZOL na czas obowiązywania umowy: - centrali alarmowej

zabezpieczającej przed włamaniem pomieszczenia kasy i apteki, - nadajnika- 1 szt, - pilotów napadowych- 2

szt, - czujek ruchu w pomieszczeniach apteki i kasy, 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79710000-4, 79711000-1, 50333100-9
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3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 

okres w dniach: 

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

cena 80,00

społeczne 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Usługi ochrony osób i mienia w ZOL przy ul. Szubińskiej 4, 01-958 Warszawa

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegóły opis

przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załącznikach Nr 1a, 1b, 1c (dla każdej części) oraz wzorze umowy

załącznik nr 5 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79710000-4, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 12

okres w dniach: 

data rozpoczęcia: 
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data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie

Cena 80,00

społeczne 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


