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ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: 

Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu

ul. Wały gen. Sikorskiego 13

87-100 Toruń

Przedmiot zamówienia: 

„Świadczenie usługi dozorowania i ochrony terenu, obiektów, mienia oraz osób znajdujących się na
terenie i w obiektach Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu”

Tryb postępowania:

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów dotyczących zamówień na usługi społeczne
i inne szczególne usługi - art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 

DA.381.3.2018

1. Nazwa oraz adres zamawiającego.
Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu

ul. Wały gen. Sikorskiego 13
87-100 Toruń

tel. 0 56 657 62 00 , fax 0 56 621 07 24
www.csw.torun.pl 

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

Przedmiotem zamówienia jest usługa ochroniarska,  wymieniona w wykazie usług społecznych i
innych szczególnych usług, stanowiącym załącznik XIV do dyrektywy 2014/24/UE.

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 750.000 euro.



  Znak sprawy: DA.381.3.2018

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dozorowania i ochrony terenu, obiektów,
mienia oraz osób znajdujących się na terenie i w obiektach Centrum Sztuki Współczesnej Znaki
Czasu w Toruniu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w Specyfikacji przedmiotu zamówienia
stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

3.2. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: 

kod CPV: 79.71.00.00-4 usługi ochroniarskie

3.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Termin i miejsce wykonania zamówienia.

4.1. Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia 1 grudnia 2018 roku od godz. 0:00 do 28
lutego 2019 r. do godz. 24:00.

4.2. Miejsce realizacji zamówienia: Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 13 - nieruchomość stanowiąca
część działki geodezyjnej nr 2 i nr 6/3 o łącznej powierzchni 8.229,46 m2 w granicach
zaznaczonych na mapie zawartej w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego wraz z budynkiem
Centrum Sztuki Współczesnej o powierzchni 2.447,68 m2 i kubaturze 57.294,57 m3 oraz budynkiem
technicznym o powierzchni  68,00 m2 i kubaturze 493,00 m3.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia. 

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

a) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt
1 Pzp (pkt 5.4. i 5.5. zapytania ofertowego);

b)  spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w pkt  5.2  i  5.3
zapytania ofertowego.

5.2. Warunki udziału w postępowaniu.

5.2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu, dotyczące:

a)  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów, 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

c) zdolności technicznej lub zawodowej.

5.2.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

5.2.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
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reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5.2.4.  Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5.2.5.  Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie
wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego,
umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

5.3. Określenie warunków udziału w postępowaniu.

5.3.1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący kompetencji lub uprawnień
do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. a) zapytania
ofertowego, jeżeli wykaże, że:

a) posiada aktualną koncesję potwierdzającą posiadanie uprawnień do wykonywania usług ochrony
osób i mienia w zakresie objętym zamówieniem.

5.3.2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub
finansowej, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. b) zapytania ofertowego, jeżeli wykaże, że:

a)  posiada opłaconą (i obowiązującą przez cały okres wykonywania zamówienia) polisę, a w
przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe  przy wykonywaniu czynności związanych z
prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia w wysokości nie
niższej niż 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia.

5.3.3. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa
w pkt 5.2.1. lit. c) zapytania ofertowego, jeżeli wykaże, że:

a) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 usługi odpowiadające swym
rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia.

Za  usługi  odpowiadające  swym rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia
zamawiający uznaje:

– usługę ochrony osób i mienia w budynku/budynkach użyteczności publicznej o powierzchni
użytkowej nie mniejszej niż 2.000 m2,

– usługa realizowana była w systemie 24-godzinnej ochrony fizycznej i elektronicznej,

– istniała konieczność monitorowania systemów alarmowych, systemów przeciwpożarowych,
kontroli dostępu, systemu telewizji przemysłowej,

– wartość usługi wyniosła nie mniej niż 100.000 PLN brutto liczone za okres 3 miesięcy.

Wskazane powyżej warunki w odniesieniu do każdej w wykazywanych usług muszą być spełnione
łącznie.

W przypadku zamówienia będącego w trakcie wykonywania, wymogi określone przez
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zamawiającego musi spełniać część zamówienia już faktycznie wykonana.

Pod  pojęciem  budynku  użyteczności  publicznej  należy  rozumieć  budynek  przeznaczony  na
potrzeby administracji  publicznej,  wymiaru  sprawiedliwości,  kultury,  kultu  religijnego,  oświaty,
szkolnictwa wyższego,  nauki,  wychowania,  opieki  zdrowotnej,  społecznej  lub socjalnej,  obsługi
bankowej,  handlu,  gastronomii,  usług,  w  tym  usług  pocztowych  lub  telekomunikacyjnych,
turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub
wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za
budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.

b) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług:

13 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. posiadającymi doświadczenie na stanowisku
związanym z ochroną obiektu (co najmniej dwuletnie) oraz wymagane kwalifikacje (osoby
posiadające aktualny wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej) 

5.3.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 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. 

5.3.5. 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. 

5.3.6.  Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie
przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt
1 Pzp.

5.3.7.  W  odniesieniu  do  warunków  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub
doświadczenia wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te
zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.3.8.  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.

5.3.9.  Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o którym mowa w pkt 5.3.4. zapytania ofertowego, 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 5.3.2. oraz pkt 5.3.3. zapytania ofertowego.

5.3.10. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
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umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący
wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może
żądać dokumentów, które określają w szczególności:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2)  sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

5.3.11.  Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 6.3. lit. b-d zapytania ofertowego.

5.3.12. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 6.3.
lit.  b-d  zapytania  ofertowego, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć
wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji
wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp.

5.4.  Na podstawie art. 24 ust. 1  Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający
wyklucza  wykonawcę:

1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie
wykazał braku podstaw wykluczenia;

2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a,
art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Z 2016
poz. 1137, z późn. zm) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 1170 i 1771 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1051),

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. - Kodeks karny,

c) skarbowe,

d)  o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt 5.4. ppkt 2 zapytania ofertowego; 

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków,
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opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne  i  niedyskryminacyjne  kryteria,  zwane
dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić
wymaganych dokumentów;

6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego
lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;

8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w
postępowaniu;

9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z
2016 r. poz. 1541 oraz z 2017 r. poz. 724 i 933);

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne;

12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i
1132), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5.5. Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1  Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający
wyklucza również wykonawcę:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) lub którego upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z
dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r.
poz. 791);
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6.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.3
zapytania ofertowego zamawiający żąda od wykonawcy:

a)  oświadczenia  wykonawcy  w  zakresie  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  (wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego)

oraz

b)  dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do wykonywania usług ochrony osób i
mienia w zakresie objętym zamówieniem,  tj.  aktualną  koncesję potwierdzającą posiadanie
uprawnień do wykonywania usług ochrony osób i mienia w zakresie objętym zamówieniem - w
celu potwierdzenia spełniania warunku określonego w pkt 5.3.1. zapytania ofertowego,

c) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
określoną przez zamawiającego -  w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji
ekonomicznej lub finansowej określonego w pkt 5.3.2. zapytania ofertowego,

Uwaga: 

Wykonawca, którego oferta zostanie w toku niniejszego postępowania wybrana, zobowiązany
będzie do przedstawienia zamawiającemu przed zawarciem  z zamawiającym  umowy  na
świadczenie usługi dozorowania i ochrony terenu, obiektów, mienia oraz osób znajdujących się na
terenie i w obiektach zamawiającego,  zwanej  dalej  „Umową”,  umowy  ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej z  tytułu  prowadzonej  działalności  gospodarczej  (wraz  z  dowodem
terminowego  opłacenia  należnych  składek)  spełniającej  co  najmniej  określone  przez
zamawiającego  minimalne  wymogi  zakresowe i  zobowiązania  się  do  utrzymania  polisy OC w
trakcie wykonywania Umowy.

W sytuacji posiadania przez wykonawcę polisy OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
nie  pokrywającej  co  najmniej  wskazanych  minimalnych  wymogów  zakresowych,  określonych
przez  zamawiającego,  niezbędne  będzie  przedstawienie  zamawiającemu przed zawarciem  z
zamawiającym Umowy,  dedykowanej  umowy ubezpieczenia  odpowiedzialności cywilnej z tytułu
prowadzonej  działalności  gospodarczej  (wraz  z  dowodem  terminowego  opłacenia  należnych
składek) obejmującej  minimalny  wymóg  zakresowy  wskazany  poniżej  i  zobowiązania  się  do
utrzymania polisy OC w trakcie wykonywania Umowy.

Wymagany   minimalny   zakres polisy odpowiedzialności cywilnej.

Wykonawca jest zobowiązany posiadać polisę odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej
działalności  spełniającej  co  najmniej  określone  poniżej  minimalne  wymogi  zakresowe.  W
przypadku  braku  polisy  spełniającej  określone  minimalne  wymogi  zakresowe,  wykonawca
zobowiązany jest zawrzeć dedykowaną umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w tytułu
prowadzonej  działalności  spełniającej  minimalny  wymagany  zakres  ubezpieczenia.  Polisa
dedykowana powinna dotyczyć wyłącznie wykonania Umowy i nie obejmować żadnych innych
zleceń realizowanych przez wykonawcę.

Polisa odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności powinna być wystawiona na
sumę gwarancyjną nie niższą niż 4 000 000 zł  na jedno i  wszystkie zdarzenia oraz w zakresie
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obejmującym co najmniej:

- odpowiedzialność cywilną deliktową, kontraktową oraz pozostającą w zbiegu do limitu
w wysokości 4 000 000,00 zł,

- szkody wyrządzone przez podwykonawców – co najmniej do limitu w wysokości 2 000
000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia – jeżeli wykonawca planuje wykonanie usług
przy udziale podwykonawców,

- szkody spowodowane w rzeczach ruchomych poddanych czynnościom wykonawcy w
związku z realizacją przedmiotu umowy –  co najmniej do limitu 2 000 000,00 zł na
jedno i wszystkie zdarzenia,

- szkody powstałe w mieniu znajdującym się w pieczy, tzn: przechowywanym,
kontrolowanym, chronionym przez wykonawcę, w tym dziełach sztuki – co najmniej do
limitu 2 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia,

- szkody spowodowane utratą lub uszkodzeniem pojazdów mechanicznych w limicie co
najmniej 300 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia,

- szkody spowodowane wskutek rażącego niedbalstwa –  w ramach podstawowej sumy
gwarancyjnej,

gdzie wysokość franszyzy (udziału własnego pozostającego na udziale wykonawcy) nie jest
większa niż 10 % nie mniej niż 2 000,00 zł.

Ubezpieczenie,  o  którym mowa powyżej  będzie obowiązywać na podstawie umowy lub umów
ubezpieczenia poddanych prawu polskiemu wystawionych przez ubezpieczyciela uprawnionego do
działania  na  terenie  Rzeczypospolitej  Polskiej  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.  Spory
wynikające z polisy będą podlegały rozstrzygnięciu przez polskie sądy powszechne.

Umowa  ubezpieczenia  nie  powinna  zawierać  postanowień  i  klauzul  wyłączających  lub
ograniczających  odpowiedzialność  ubezpieczyciela,  chyba  że  ich  pominięcie  okaże  się  być
niemożliwe lub szczególnie utrudnione do uzyskania w świetle aktualnej praktyki rynkowej albo
zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie danej klauzuli.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania uwag i zastrzeżeń, w tym zmiany
ubezpieczyciela w sytuacji wątpliwości co do skutecznej realizacji umowy ubezpieczenia, do
przedstawionych mu przez wykonawcę polis, w takim zakresie w jakim ryzyko związane z
wykonywaniem prac przez wykonawcę uzasadnia konieczność wprowadzenia takich zmian lub też
zawiera zapisy niekorzystne dla zamawiającego.

d)  wykazu usług  wykonanych,  a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te usługi zostały wykonane 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.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; 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 (wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do zapytania ofertowego) - w celu potwierdzenia spełniania
warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w pkt 5.3.3. zapytania
ofertowego,
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e)  wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
odpowiedzialnych za świadczenie  usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych  i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego (wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do zapytania ofertowego) - w celu potwierdzenia spełniania
warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w pkt 5.3.3. zapytania
ofertowego,

6.2.  Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg
średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski
(Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej
zamawiającego.

6.3.  W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu
zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-
23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (wzór oświadczenia  stanowi załącznik  nr 4 do zapytania
ofertowego),

b)  aktualnego  zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, 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,

c) aktualnego zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzającego, 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,

d) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.

6.4.  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.3. zapytania ofertowego: 

1)  lit.  b-d  - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo
że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
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zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

6.5.  Dokumenty, o których mowa w pkt 6.4. ppkt 1  lit. b zapytania  ofertowego, powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o
którym mowa w pkt  6.4.   ppkt 1  lit. a zapytania  ofertowego, powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

6.6.  Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w
pkt 6.4.  zapytania  ofertowego, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym
ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
Przepis pkt 6.5.  zapytania ofertowego stosuje się.

6.7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

6.8.  Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.3 lit. b-d zapytania ofertowego.

6.9. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 6.3. lit. b-
d  zapytania  ofertowego, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie
części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca
polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp.

6.13.  W przypadku wykonawców wspólnie  ubiegających się  o  udzielenie  zamówienia,  każdy z
wykonawców musi oddzielnie wykazać, że nie podlega wykluczeniu w okolicznościach, o których
mowa w pkt 5.4 i 5.5 zapytania ofertowego, tj.  każdy z Wykonawców występujących wspólnie
składa oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 6.3 zapytania ofertowego. 

W stosunku do warunków określonych w pkt 5.2 i 5.3 zapytania ofertowego wykonawcy wspólnie
ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  mogą  udokumentować  wspólnie  ich  spełnianie,  za
wyjątkiem warunku określonego w pkt 5.3.1 zapytania ofertowego (dotyczącego kompetencji lub
uprawnień  do  prowadzenia  określonej  działalności  zawodowej),  który  musi  spełniać  każdy  z
wykonawców.

7. Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty.

7.1. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli
zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570).
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7.2. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w
posiadaniu zamawiającego, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art.
25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

7.3. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie
elektronicznej  pod  określonymi  adresami  internetowymi  ogólnodostępnych  i  bezpłatnych  baz
danych,  zamawiający  pobiera  samodzielnie  z  tych  baz  danych  wskazane  przez  wykonawcę
oświadczenia lub dokumenty. 

7.4. W przypadku, o którym mowa w pkt 7.3.  zapytania ofertowego zamawiający może żądać od
wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych
samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.

7.5.  Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

7.6.  Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić
wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz
którego usługi były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

7.7. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji
polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp oraz dotyczące podwykonawców,
składane są w oryginale.

7.8. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 7.7. zapytania ofertowego, składane
są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

7.9.  Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z
nich dotyczą. 

7.10.  Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., innych
niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.

7.11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

7.12.  Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, lub innych dokumentów
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne,
zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia,  poprawienia lub udzielenia wyjaśnień
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

7.13.  Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe
pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba
że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.

7.14. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości
zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego
usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
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7.15. 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, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy
do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia
aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

8.  Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami.

8.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują
pisemnie lub faksem, z tym że forma pisemna jako jedyna dopuszczalna zastrzeżona jest dla
złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia z postępowania.

8.2.  Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę zamawiający
domniema, że pismo wysłane przez zamawiającego na nr faksu podany przez wykonawcę zostało
doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. 

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
Imię i nazwisko:  Daria Pysiak
Stanowisko służbowe: kierownik administracyjny
Tel. 56 610 97 17, fax 56 621 07 24

8.3. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcami za pośrednictwem telefonu.

9. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

10. Termin związania ofertą.

10.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.

10.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o
oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

11. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

11.1.  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.  Dokumenty
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
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11.2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza
składania oferty w postaci elektronicznej.

11.3.  Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

11.4. Oferta winna zawierać:
a) wypełniony formularz ofertowy,
b) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez wykonawców warunków udziału w
postępowaniu (wymienione w pkt. 6 zapytania ofertowego),
c) w przypadku wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo.

11.5. Wzór formularza oferty stanowi załącznik nr 7 do zapytania ofertowego.

11.6. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

11.7. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo.

11.8. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

11.9. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez wykonawcę w
ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie
dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z  zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz
podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki. 

11.10. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed
upływem terminu otwarcia ofert.

11.11. Zaleca się, aby wykonawca zbroszurował ofertę oraz ponumerował jej strony. 

11.12. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. 

11.13.  Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób
zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne
opakowanie musi zawierać oznaczenie:

Oferta złożona w postępowaniu na „Świadczenie usługi dozorowania i ochrony
terenu, obiektów, mienia oraz osób znajdujących się na terenie i w obiektach
Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu”. Oznaczenie sprawy:
DA.381.3.2018. Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert,  tj.  przed
dniem 12 października 2018 r. godz. 9.00.

11.14. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

11.15.  W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę
wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub
innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:

Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w postępowaniu  na „Świadczenie
usługi dozorowania i ochrony terenu, obiektów, mienia oraz osób znajdujących
się na terenie i w obiektach Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w
Toruniu”.  Oznaczenie  sprawy: DA.381.3.2018. Nie otwierać przed upływem
terminu otwarcia ofert.

Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres wykonawcy, treść
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oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do
reprezentowania wykonawcy. 

11.16. W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia,
określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca umieszcza w zamkniętej
kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:

Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w postępowaniu  na „Świadczenie
usługi dozorowania i ochrony terenu, obiektów, mienia oraz osób znajdujących
się na terenie i w obiektach Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w
Toruniu”.  Oznaczenie sprawy: DA.381.3.2018. Nie otwierać przed upływem
terminu otwarcia ofert.

Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis wykonawcy.

11.17.  Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie
składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku wykonawca oznacza
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa - nie
udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a także informacji
dotyczących ceny zawartych w jego ofercie.

11.18.  Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

12.1. Miejsce i termin składania ofert: 

miejsce składania ofert: Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu, ul. Wały
gen. Sikorskiego 13, 87-100 Toruń, sekretariat na III piętrze budynku 

(sekretariat czynny: pn – pt 7.30-15.30)

termin składania ofert: do dnia 12 października 2018, do godz. 8.30

12.2. Miejsce i termin otwarcia ofert: 

miejsce otwarcia ofert: Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu w Toruniu, ul. Wały gen.
Sikorskiego 13, 87-100 Toruń, sala konferencyjna na III piętrze budynku 

termin otwarcia ofert: w dniu 12 października 2018 o godz. 9.00 

12.3. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez zamawiającego.
Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie opatrzona numerem według
kolejności składania ofert oraz terminem jej złożenia.

12.4. Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo,
podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie. 

13. Opis sposobu obliczenia ceny.
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13.1.  Opis sposobu obliczenia ceny określa formularz oferty stanowiący Załącznik nr 7  do
zapytania ofertowego.  

13.2. Cenę należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

13.3. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.

13.4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich.

13.5.  Cena musi  obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia
oraz z warunkami stawianymi przez zamawiającego.

13.6.  Wykonawca ustala cenę przy założeniu, że usługa świadczona będzie w wymiarze
godzinowym określonym szacunkowo w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

14.1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego
rozpatrywania, jeżeli:

a)  oferta co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone w  zapytaniu
ofertowym, 

b) z liczby i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne
określone w zapytaniu ofertowym, 

c) złożone oświadczenia i dokumenty są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,

d) oferta została złożona w określonym przez zamawiającego terminie,

e) Wykonawca przedstawi ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego.
14.2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

cena ofertowa brutto – waga 100%
14.3. Formuła oceny ofert:

C min
C = ------------ x 100 % x 100 pkt

C bad 
C – ilość punktów przyznana w kryterium cenowym

C min – najniższa cena ofertowa
C bad – cena oferty badanej 

14.4. Przy wyborze oferty za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą
liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryterium, wg. powyższego wzoru.

14.5. Pozostałym ofertom spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio
mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość
punktowa oferty.

14.6. W przypadku złożenia dwu lub więcej ofert o takiej samej cenie, dla dokonania wyboru oferty
najkorzystniejszej, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w
terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

14.7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
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w złożonych ofertach.

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

15.1. W celu zawarcia umowy wykonawca, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą przed
podpisaniem umowy składa:

1) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik,

2) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana.

15.2. Wykonawca, którego oferta zostanie w toku niniejszego postępowania wybrana, zobowiązany
będzie do przedstawienia zamawiającemu przed zawarciem  z zamawiającym  umowy  na
świadczenie usługi dozorowania i ochrony terenu, obiektów, mienia oraz osób znajdujących się na
terenie i w obiektach zamawiającego,  zwanej  dalej  „Umową”,  umowy  ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej z  tytułu  prowadzonej  działalności  gospodarczej  (wraz  z  dowodem
terminowego  opłacenia  należnych  składek)  spełniającej  co  najmniej  określone  przez
zamawiającego  minimalne  wymogi  zakresowe i  zobowiązania  się  do  utrzymania  polisy OC w
trakcie wykonywania Umowy.

W sytuacji posiadania przez wykonawcę polisy OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
nie  pokrywającej  co  najmniej  wskazanych  minimalnych  wymogów  zakresowych,  określonych
przez  zamawiającego,  niezbędne  będzie  przedstawienie  zamawiającemu przed zawarciem  z
zamawiającym Umowy,  dedykowanej  umowy ubezpieczenia  odpowiedzialności cywilnej z tytułu
prowadzonej  działalności  gospodarczej  (wraz  z  dowodem  terminowego  opłacenia  należnych
składek) obejmującej  minimalny  wymóg  zakresowy  wskazany  poniżej  i  zobowiązania  się  do
utrzymania polisy OC w trakcie wykonywania Umowy.

Wymagany   minimalny   zakres polisy odpowiedzialności cywilnej.

Wykonawca jest zobowiązany posiadać polisę odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej
działalności  spełniającej  co  najmniej  określone  poniżej  minimalne  wymogi  zakresowe.  W
przypadku  braku  polisy  spełniającej  określone  minimalne  wymogi  zakresowe,  wykonawca
zobowiązany jest zawrzeć dedykowaną umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w tytułu
prowadzonej  działalności  spełniającej  minimalny  wymagany  zakres  ubezpieczenia.  Polisa
dedykowana powinna dotyczyć wyłącznie wykonania Umowy i nie obejmować żadnych innych
zleceń realizowanych przez wykonawcę.

Polisa odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności powinna być wystawiona na
sumę gwarancyjną nie niższą niż 4 000 000 zł  na jedno i  wszystkie zdarzenia oraz w zakresie
obejmującym co najmniej:

- odpowiedzialność cywilną deliktową, kontraktową oraz pozostającą w zbiegu do limitu
w wysokości 4 000 000,00 zł,

- szkody wyrządzone przez podwykonawców – co najmniej do limitu w wysokości 2 000
000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia – jeżeli wykonawca planuje wykonanie usług
przy udziale podwykonawców,

- szkody spowodowane w rzeczach ruchomych poddanych czynnościom wykonawcy w
związku z realizacją przedmiotu umowy –  co najmniej do limitu 2 000 000,00 zł na
jedno i wszystkie zdarzenia,
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- szkody powstałe w mieniu znajdującym się w pieczy, tzn: przechowywanym,
kontrolowanym, chronionym przez wykonawcę, w tym dziełach sztuki – co najmniej do
limitu 2 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia,

- szkody spowodowane utratą lub uszkodzeniem pojazdów mechanicznych w limicie co
najmniej 300 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia,

- szkody spowodowane wskutek rażącego niedbalstwa –  w ramach podstawowej sumy
gwarancyjnej,

gdzie wysokość franszyzy (udziału własnego pozostającego na udziale wykonawcy) nie jest
większa niż 10 % nie mniej niż 2 000,00 zł.

Ubezpieczenie,  o  którym mowa powyżej  będzie obowiązywać na podstawie umowy lub umów
ubezpieczenia poddanych prawu polskiemu wystawionych przez ubezpieczyciela uprawnionego do
działania  na  terenie  Rzeczypospolitej  Polskiej  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.  Spory
wynikające z polisy będą podlegały rozstrzygnięciu przez polskie sądy powszechne.

Umowa  ubezpieczenia  nie  powinna  zawierać  postanowień  i  klauzul  wyłączających  lub
ograniczających  odpowiedzialność  ubezpieczyciela,  chyba  że  ich  pominięcie  okaże  się  być
niemożliwe lub szczególnie utrudnione do uzyskania w świetle aktualnej praktyki rynkowej albo
zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie danej klauzuli.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania uwag i zastrzeżeń, w tym zmiany
ubezpieczyciela w sytuacji wątpliwości co do skutecznej realizacji umowy ubezpieczenia, do
przedstawionych mu przez wykonawcę polis, w takim zakresie w jakim ryzyko związane z
wykonywaniem prac przez wykonawcę uzasadnia konieczność wprowadzenia takich zmian lub też
zawiera zapisy niekorzystne dla zamawiającego.

16.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie
zamówienia publicznego.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

17. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 8 do zapytania ofertowego.

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w zakresie daty
rozpoczęcia wykonywania usługi w przypadku, gdy z uwagi na przedłużenie procedury wykonanie
przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie nie będzie możliwe.

18. Pozostałe informacje:

18.1. Zamawiający poprawia w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b)  oczywiste  omyłki  rachunkowe,  z  uwzględnieniem konsekwencji  rachunkowych  dokonanych
poprawek,

c)  inne  omyłki  polegające  na  niezgodności  oferty  z  zapytaniem  ofertowym,  niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
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18.2. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

a) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, z wyłączeniem okoliczności wskazanych w
pkt 19.1. zapytania ofertowego,

b)  jej  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,

c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

d)  została  złożona  przez  wykonawcę  wykluczonego  z  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia.

18.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie
bez podania przyczyny.

19. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia  2016 r.  w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.206, str.  1),
dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:
19.1.  Administratorem danych osobowych, czyli  podmiotem decydującym o celach i  sposobach
przetwarzania danych osobowych, jest  Centrum Sztuki Współczesnej  Znaki Czasu w Toruniu, ul.
Wały gen. Sikorskiego 13, 87-100 Toruń, zwane dalej CSW.

19.2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  „Świadczenie usługi
dozorowania i ochrony terenu, obiektów, mienia oraz osób znajdujących się na terenie i w obiektach
Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu” (Znak sprawy:  DA.381.3.2018)
prowadzonym na podstawie przepisów dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne
usługi - art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;  
19.3.  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty,  którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;

19.4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.  97 ust.  1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
19.5. 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;

19.6.  W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
19.7. 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
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Pani/Pan,  że  przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pana  dotyczących  narusza  przepisy
RODO;

19.8. 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. 

19.9.  Inspektorem  ochrony  danych  w  CSW  jest  Pani  Małgorzata  Kopczyńska,  e-mail:
iod@csw.torun.pl  

20. Załącznikami do zapytania ofertowego są:

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Zakres obowiązków dla pracowników ochrony pobierających opłaty parkingowe na
parkingu podziemnym, 

Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o  braku podstaw do wykluczenia z postępowania,

Załącznik nr 5  - wzór oświadczenia w  sprawie  wykazu  zrealizowanych lub realizowanych
zamówień,

Załącznik nr 6 -  wzór oświadczenia w sprawie wykazu osób  przeznaczonych do wykonywania
zadania,

Załącznik nr 7 - formularz oferty,

Załącznik nr 8  - wzór umowy
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