
     
 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU   
 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Miejskie Centrum Medyczne "Górna" w Łodzi 
ul. Felińskiego 7, 93-252 Łódź 

 
 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
NA USŁUGI SPOŁECZNE 

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ NIŻ 750 000 EURO, 
KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST: 

 
Ochrona obiektów i mienia Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi 

 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/11/2019 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ZAMAWIAJĄCY 

Miejskie Centrum Medyczne "Górna" w Łodzi 
ul. Felińskiego 7, 93-252 Łódź 

 
tel. (+48) 42 689 20 81 
fax (+48) 42 689 20 81 
mail: sekretariat@mcmgorna.pl 
 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne, którego 
wartość szacunkowa jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 
euro, prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej „ustawą Pzp”. 
 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

3.1 Przedmiotem zamówienia jest ochrona obiektów i mienia Miejskiego Centrum 
Medycznego „Górna” w Łodzi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje 
się w załączniku nr 1 do Ogłoszenia. 

3.2 Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych. 
3.3 Wspólny Słownik Zamówień CPV: 79710000-4 
 

3.4 Zamawiający działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga by pracownicy 
Wykonawcy wykonujący czynności określone w załączniku nr 1 do Ogłoszenia 
będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (tj. Dz. U. 
z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.) z wyjątkiem osób realizujących działania grupy 
interwencyjnej.  

3.5 W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w punkcie 3.4 czynności. Zamawiający uprawniony jest 
w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów jedynie do wglądu w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3.6 W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego 

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu jedynie do wglądu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.4 

czynności w trakcie realizacji zamówienia. Przedmiotowe dowody winny być 

zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL 



pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę 

i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania: 

W formie oryginału: 

a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 

podwykonawcy; 

Jedynie do wglądu Zamawiającego: 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w 

szczególności1 bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika 

nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy 

o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z 

tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. 

3.7 Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.4 

czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez 

Wykonawcę kary umownej w wysokości 1 000,00 zł za każdy przypadek 

naruszenia. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego 

terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia 

spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

 
1 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda 

umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.  



wykonujących wskazane w punkcie 3.4 czynności.  

3.8 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o 

przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

3.9 Powyższe wymaganie Zamawiającego zostanie uznane za spełnione, gdy 

Wykonawca zatrudnieni do realizacji przedmiotu zamówienia pracowników na 

podstawie umowy o pracę lub wyznaczy do realizacji zamówienia osoby spośród 

pracowników przez siebie zatrudnianych. 

 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

Termin wykonania zamówienia: od 2 stycznia 2020 r. do 3 stycznia 2022 r.  
 
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 

5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 
następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
 

5.1.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 
 
Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał koncesję Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji na wykonywanie działalności gospodarczej w 
zakresie usług ochrony osób i mienia. 

 
 

5.1.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  
 

Wykonawca musi wykazać, że posiada odpowiednie ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, 
związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną minimum 10.000.000 zł.  

 
5.1.3 zdolności technicznej lub zawodowej:  
 

a) Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu trzech 
usług tożsamych z przedmiotem zamówienia. Wartość każdej z trzech usług musi 

dotyczyć jednego zamówienia czyli musi wynikać z jednostkowej umowy o wartości 
nie mniejszej niż 600 000,00 zł brutto każda w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie. 

 
Uwaga:   
Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego, powyżej, jeśli wartość lub 
wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie: 
a) średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu 
publikacji ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego,  
b) jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej 
Zamawiającego Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej 
waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany 



pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu na stronie 
internetowej Zamawiającego, w którym zostanie on opublikowany. 
 

b) Dysponują w celu nadzoru realizacji usługi co najmniej 3 pracownikami 
wpisanymi na kwalifikowaną listę pracowników ochrony fizycznej 
i posiadającymi legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej  
zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 2142, ze zm): 
 
- Posiadającymi aktualne badania lekarskie, brak ograniczeń psychofizycznych 
stwierdzonych grupą inwalidzką. 
- Ze względu na specyfikę obiektów wszystkie osoby nadzorujące realizację 
usługi powinny cechować się komunikatywnością, decyzyjnością i wysoką kulturą 
osobistą. 

 

5.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 5.1 Ogłoszenia 
oceniane będzie łącznie. W celu potwierdzenia spełnienia warunków 
doświadczenia  Wykonawca nie może polegać na podmiotach trzecich. 
 

5.3 Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie 
posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub 
zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może 
mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.  

 

6. PODSTAWY WYKLUCZENIA 
 

6.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu. 

6.2 Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy 
Wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 12-23 i art. 
24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

6.3 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę 
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 
przedstawione na podstawie pkt 7.6 Ogłoszenia. 

6.4 Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający nie 
przewiduje wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 
ust. 5 ustawy Pzp.  

 

7 WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 
PODSTAW WYKLUCZENIA Do oferty Wykonawca dołącza: 

 
7.1.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego 
załącznik nr 3 do Ogłoszenia). 
 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 
oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1.1 Ogłoszenia składa każdy 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  



 
7.1.2 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia  

z postępowania zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego 
załącznik nr 4 do Ogłoszenia). 
 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 
oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1.2 Ogłoszenia składa każdy 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
 

7.1.3 aktualny na dzień składania ofert wykaz usług (sporządzony wg wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 5 do Ogłoszenia) wykonanych nie wcześniej niż w 
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty 
te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały 
wykonane z należyta starannością, przy czym dowodami, o których mowa, są  
referencje bądź inne dokumenty wystawione  przez podmiot, na rzecz którego 
usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 
dokumenty.  

7.1.4 Wykaz osób o których mowa w pkt 5.1.3 lit b) skierowanych przez Wykonawcę 
do nadzorowania zamówienia Załącznik nr 6 do Ogłoszenia. 

 
7.1.5 koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na wykonywanie 

działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia. 
 
7.1.6 odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
przywołanego dokumentu składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto 
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

  

7.1.7 opłacony dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie, o którym mowa w pkt. 5.1.2. 
ogłoszenia, prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 
sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. 
 

Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieścił informacje o podwykonawcach w 
oświadczeniu, o którym mowa w pkt 7.1.2 Ogłoszenia. 

 
7.2 Zamawiający na każdym etapie postępowania może wezwać Wykonawcę do 

złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, 
że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunku udziału w postępowaniu, a jeżeli 
zachodzi uzasadniona podstawa do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia 
lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub 
dokumentów.  



 

7.3 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 
pkt 16–20 lub ustawy Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego 
środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności 
udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem 
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie 
szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami 
ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i 
kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub 
przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. 
Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego 
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania 
się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 
obowiązywania tego zakazu. 
 

7.4 Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania 
o udzielenie zamówienia. 
 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 
8.1.  W przedmiotowym postępowaniu, przed upływem terminu składania ofert, 

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 19 000,00 zł 
(słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych), 

8.2.  Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku poniższych formach: 
1)  pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

3)  gwarancjach bankowych, 

4)  gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach  udzielonych przez  podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 punkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości  (Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 

8.3.  Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na  rachunek 
bankowy Zamawiającego 89 1020 3378 0000 1602 0127 5619 w tytule przelewu 
należy wpisać: „Wadium nr sprawy ZP/11/2019 – Ochrona obiektów i mienia 
MCM „Górna” w Łodzi”. 

8.4.  W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu za moment wniesienia uznaje się 
moment uznania rachunku bankowego Zamawiającego, o którym mowa w pkt 
8.3. SIWZ. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert (tj. 
przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania 
ofert). Potwierdzenie wniesienia wadium lub jego kserokopię Zamawiający 
zaleca załączyć do oferty. 

8.5.  W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia: 
1) Wykonawca winien przedłożyć odpowiednio dokument poręczenia lub gwarancji 
zawierający informację o udzieleniu poręczenia lub gwarancji na rzecz Zamawiającego 
tytułem wadium w postępowaniu prowadzonym na Ochronę obiektów i mienia MCM 
„Górna” w Łodzi, nr sprawy: ZP/11/2019”, ważnego przez 30 dniowy okres związania 
ofertą oraz zobowiązanie poręczyciela lub gwaranta do nieodwołalnej 
i bezwarunkowej, płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego wypłaty wadium w 



przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy, 
2) oryginał dokumentu (poręczenia lub gwarancji) zaleca się złożyć w sekretariacie 

Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi,  ul. Felińskiego 7, Łódź, pok. 7/8, II 

piętro, w godzinach od 8:15 do 15:00. Kopię dokumentu złożonego w sekretariacie, 

poświadczonego za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę należy 

dołączyć do oferty. 

3) w przypadku braku możliwości dostarczenia przez Wykonawcę oryginału dokumentu 

bezpośrednio do sekretariatu Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi – 

należy dołączyć do oferty oryginał dokumentu. Zamawiający zaleca aby oryginał 

dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, opisanej w sposób jednoznacznie 

wskazujący na jej zawartość, umożliwiający złożenie dokumentu w depozycie kasowym 

oraz późniejszy jego zwrot Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający zaleca 

załączyć do oferty  kserokopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. 

8.6. Okres ważności wadium liczony jest od terminu składania ofert (który należy 
traktować jako dzień „1”) i nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 

8.7.  Zwrot albo zatrzymanie wadium następować będzie zgodnie z treścią art. 46 
ustawy. 

 

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz  
z upływem terminu składania ofert. 
 
10. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I 
SPOSOBU OCENY OFERT 

 

10.1. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert przypisując im 
odpowiednią wagę punktową. 

Lp. Kryterium 
Znaczenie 

procentowe 
kryterium 

Maksymalna ilość punktów 
jakie może otrzymać oferta za 

dane kryterium 

1. Cena oferty brutto w PLN (C) 60% 60 punktów 

2. Posiadanie Certyfikatu ISO 2015 (CI) 35% 35 punktów 

3. Posiadanie statusu SUFO  (CS) 5% 5 punktów 

                       Łącznie 100% 100 punktów 

 

10.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę 
punktów ze wszystkich kryteriów odpowiednio dla części zamówienia. Uzyskana liczba 
punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. 
Jeżeli trzecia cyfra po przecinku (i/lub następne) jest mniejsza od 5 wynik zostanie 
zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony 
w górę. 

10.3. Każda z ofert otrzyma liczbę punktów jaka wynika ze wzoru: 

 



                                               LPi = Pi(C) + Pi(KI) + Pi(KS) 
gdzie: 

 

LPi Całkowita liczba punktów przyznanych ofercie 

Pi(C) Ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium „Cena" 

Pi(KI) Ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium „Certyfikat ISO”  
Pi (KS) Ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium „status SUFO” 

 

10.4. Przyznanie ilości punktów ofertom będzie odbywać się wg poniższej zasad: 

10.4.1. Zasady oceny ofert wg kryterium „Cena”: 

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc 
po przecinku ilość punktów wynikającą z działania: 

 

                                            Pi(C) =  
Ci

C min
  x  60 

gdzie: 

 Pi(C) I  Ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium "Cena" 

 Cmin    Najniższa cena spośród wszystkich ofert niepodlegających 
odrzuceniu   

Ci   Cena oferty badanej* 
 

* Zgodnie z art. 93 ust. 1c ustawy Pzp, w przypadku, gdy wybór oferty prowadziłby do 
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku 
od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną 
zostanie odpowiednio doliczony podatek VAT, który Zamawiający miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.   

10.4.3. Zasady oceny ofert wg kryterium „Certyfikat ISO 2015” Pi(KI): 

W Kryterium „Certyfikat ISO 2015” Wykonawca otrzyma 35 pkt jeżeli posiada ISO 
9001:2015 System zarządzania jakością lub nowszy. Jeżeli nie posiada takiego 
certyfikatu otrzyma w tym kryterium 0 pkt. 

Posiadanie Certyfikatu należy zadeklarować w  pkt 4.8 Formularza ofertowego (załącznik 

nr 2 do SIWZ), a jego kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy 

dołączyć do oferty. Brak dołączenia dokumentu sprawi że Wykonawca pomimo deklaracji 

w tym kryterium otrzyma 0 pkt. 

 

10.4.4. Zasady oceny ofert wg kryterium „Status SUFO” Pi(KS): 

W Kryterium „Status SUFO” Wykonawca otrzyma 5 pkt jeżeli: 

Zadeklaruje posiadanie statutu SUFO w  pkt 4.9 Formularza ofertowego (załącznik nr 2 

do SIWZ). Zamawiający przyzna punkty za kryterium poosiadania  statusu 

Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji Ochronnej - bezpośrednia ochrona fizyczna 

obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie(SUFO) mająca na 

celu zapewnienie bezpieczeństwa, życia i nietykalności osobistej zabezpieczenie ich 



dóbr niematerialnych i materialnych przed naruszeniem lub bezprawnym 

przywłaszczeniem przez osoby trzecie oraz zapewnienie porządku w granicach obiektów 

i obszarów na podstawie stosownych przepisów i rozporządzeń upoważniających do 

podejmowania działań ochrony osób i mienia powierzonego. W celu potwierdzenia 

statusu SUFO, Wykonawca dołączy do oferty dokumenty w postaci referencji 

dotyczących wykonania samodzielnie przez Wykonawcę przynajmniej jednej usługi 

ochrony o wartości co najmniej 300 000 zł na podstawie jednej umowy w obiektach 

o obowiązkowej ochronie. 

 

Brak dołączenia referencji sprawi że Wykonawca pomimo deklaracji otrzyma w tym 

kryterium 0 pkt. 

10.5. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu(tym) Wykonawcy 
(Wykonawcom), którego(ych) oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, tj. uzyska 
największą łączną ilość punktów ze wszystkich kryteriów.  

10.6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej 
ofert przedstawiają taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, 
zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym 
kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający 
wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą 
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

 

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 

11.1 Wykonawca może złożyć jedną ofertę w niniejszym postępowaniu.  
11.2 Oferta, oświadczenia oraz dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory 
w formie załączników do niniejszego Ogłoszenia, winny być sporządzone zgodnie 
z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 
 
11.3 Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
 
11.4 Oferta i załączniki do oferty (tj. wymagane oświadczenia i dokumenty) muszą być 
podpisane przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do jego reprezentacji. 
 
11.5 Pełnomocnictwo, – jeżeli dotyczy – musi zostać załączone do oferty w oryginale 
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.  
 
11.6 W przypadku pełnomocnictwa złożonego w innym języku niż język polski, winno 
być ono złożone wraz z przysięgłym tłumaczeniem na język polski. 
 
11.7 Dokumenty wchodzące w skład oferty należy złożyć w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  
 
11.8 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio: 
Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego 
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 



 
11.9 Oświadczenia, dotyczące Wykonawcy na zasadach określonych w art. 22a ustawy 
Pzp składane są w oryginale. 
 
11.10 Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 
 
11.11 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia 
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 
 
11.12 Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W tym 
celu jest zobowiązany nie później niż w terminie składania ofert zastrzec, że nie mogą 
być one udostępniane oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 
ust. 4 ustawy Pzp. 
 
Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w celu zachowania ich 
poufności, zaleca się umieścić w odrębnej kopercie lub teczce niż oferta, 
z dopiskiem „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie 
udostępniać osobom trzecim”. 
 
11.13 Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta, 
oświadczenia oraz każdy dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w innym języku 
niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski 
 
11.14 Zaleca się, aby strony oferty i jej załączniki były trwale ze sobą połączone i kolejno 
ponumerowane. 
 
11.15 Zaleca się, aby ewentualne poprawki w tekście oferty były naniesione w czytelny 
sposób i parafowane przez osoby uprawnione. 
 
11.16 Na ofertę składają się następujące dokumenty: 
 
11.16.1 Formularz ofertowy, przygotowany wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2   

do Ogłoszenia. 
 

11.16.2  Oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
oraz brak podstaw wykluczenia, oraz dokumenty o których mowa w pkt 7.1 
Ogłoszenia. 

 
11.16.3  W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo 
do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie 
wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony 
do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy. 

 
11.16.4 W przypadku, gdy Wykonawca zastrzega w ofercie informacje stanowiące 



tajemnicę przedsiębiorstwa, dołącza on do oferty oświadczenia i/lub dokumenty, 
na podstawie, których Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia 
informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

 
11.17 Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod 

warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana 
jak i wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego wniosku 
podpisanego przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 
 

11.18 Zmiany oferty oraz wniosek o wycofanie oferty muszą być złożone w miejscu 
i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane 
koperty zawierające zmiany lub wycofanie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem 
"ZMIANA" lub „WYCOFANIE”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę każdej 
„ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”. 
 

11.19 Wraz z wnioskiem o zmianę lub wycofanie złożonej oferty należy złożyć 
dokumenty potwierdzające uprawnienie osoby / osób podpisujących wniosek 
do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli uprawnienie to nie wynika z dokumentów 
załączonych do oferty). 

11.20 W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert koperty (paczki) oznakowane dopiskiem 
"ZMIANA" lub „WYCOFANIE” zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) 
zawierających oferty. Po weryfikacji, w toku badania i oceny ofert, poprawności 
procedury dokonania zmian lub wycofania oferty: 
 

11.20.1 zmiany zostaną dołączone do oferty, 
11.20.2 w przypadku ofert wycofanych Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium 

(jeżeli wymagano jego wniesienia) w sposób wskazany we wniosku, 
a w przypadku braku takiego wskazania prześle na adres siedziby Wykonawcy, 
natomiast wycofana oferta pozostanie w posiadaniu Zamawiającego. 

 
12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

12.1 Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym 
odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być 
oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, oraz opisane: 

 

nazwa (firma) Wykonawcy 
adres Wykonawcy                                                              

Miejskie Centrum Medyczne "Górna" w Łodzi 
ul. Felińskiego 7, 93-252 Łódź 

 
znak sprawy: ZP/11/2019 

 
Ochrona obiektów i mienia Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi 

 

Nie otwierać przed dniem 15.11.2019 r. do godz. 10:00 

12.2 Ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w 
Łodzi, w nieprzekraczalnym terminie: 

 



 
12.3 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za: 
12.3.1 złożenie przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert, 
12.3.2. złożenie oferty w innym miejscu niż określonym w pkt 12.2 Ogłoszenia, 
12.3.3 złożenie oferty nieopisanej w sposób określony w pkt 12.1 Ogłoszenia – 

uniemożliwiający identyfikację oferty, lub postępowania, którego dotyczy. 
12.4 Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie 

określonym w pkt 12.2 Ogłoszenia, oraz zwróci ofertę. 
 

12.5 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w pokoju 212. 

 
Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej 
http://mcmgorna.pl informacje dotyczące: 

• kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

• firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

• ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w ofertach – jeżeli odpowiednio informacje te dotyczą 
przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 
13 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

13.1 Ceną ofertową wymienioną w formularzu ofertowym jest całkowita cena brutto za 
wykonanie przedmiotu zamówienia zawarta w pkt 5 Formularza oferty. 
 

13.2 W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek 
akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) 
podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez 
cenę rozumie się także stawkę taryfową. Ustalenie prawidłowej stawki podatku 
VAT / podatku akcyzowego, zgodnej z obowiązującymi przepisami ustawy 
o podatku od towarów i usług / podatku akcyzowym, należy do Wykonawcy. 

 
13.3 Ceny podane w Formularzu ofertowym muszą być wyrażone w PLN, 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Kwoty należy zaokrąglić do 
pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 
0,5 i wyższe zaokrągla się do 1 grosza (ostatnią pozostawioną cyfrę powiększa 
się o jednostkę). 
 

13.4 Podana w ofercie cena brutto musi uwzględniać wszystkie wymagania 
Zamawiającego określone w niniejszym Ogłoszeniu, obejmować wszystkie 
koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową 
i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.  

 

13.5 Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia zostały 
określone we wzorze umowy (stanowiący załącznik nr 7 do Ogłoszenia). 
 

13.6 Zaoferowane stawki nie mogą być niższe niż określone w Rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego 

do dnia 15.11.2019 r. do godz. 09:30 

w dniu 15.11.2019 r. o godz. 10:00 



wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. 
(Dz.U. 2019 poz. 1778). 
 

 
14 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWYZamawiający, nie żąda 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
 

 

15 INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGOUmowa zostanie zawarta w 
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i miejscu. 
 

15.2 Osoby reprezentujące Wykonawcę przy zawieraniu umowy powinny posiadać 
ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do zawarcia umowy, o ile 
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 
 

15.3 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega 
wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który 
złożył ofertę najwyżej ocenianą spośród pozostałych ofert. 

 

15.4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego 
ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.  
 

 

16 INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 
DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMIW postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz 
informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem 
lub drogą elektroniczną za wyjątkiem oferty, umowy, dokumentów składanych na 
potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu oraz na potwierdzenie braku 
podstaw do wykluczenia, dla których przewidziano wyłącznie formę pisemną. 

16.2  Korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy kierować 

do Zamawiającego na adres: 

1) pisemnie na adres: Miejskie Centrum Medyczne "Górna" w Łodzi, ul. 

Felińskiego 7, 93-252 Łódź, 

2) faksem na numer: +48 42 689 20 81, 

3) drogą elektroniczną na adres: sekretariat@mcmgorna.pl 

Powyższa korespondencja powinna być opatrzona nazwą postępowania i 

numerem sprawy, tj. „Ochrona obiektów i mienia Miejskiego Centrum Medycznego 

„Górna” w Łodzi, nr sprawy: ZP/11/2019”. 

16.3  Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za 

pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, 

niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 
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16.4  W przypadku braku potwierdzenia otrzymania dokumentu przez Wykonawcę, 

domniemywa się, że dokument wysłany przez Zamawiającego na podany przez 

Wykonawcę numer faksu lub adres e-mail został mu doręczony w sposób 

umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią dokumentu.  

16.5  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Wyjaśnienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38 ustawy.  

16.6  Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami 

jest Piotr Ogiński, tel. + 48 42 689 20 96. 

 
17. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ 

PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ 
 

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych 
polskich (PLN). 

 

18 INFORMACJE DODATKOWEZamawiający zastrzega sobie prawo do 
występowania do Wykonawców z wezwaniami do złożenia wyjaśnień treści oferty 
lub dokumentów składanych wraz z ofertą, w szczególności w sytuacji, gdy 
zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydawać się będą rażąco niskie 
w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będą wątpliwości Zamawiającego, 
co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami 
określonymi przez Zamawiającego. 

 
18.6 Zamawiający nie przewiduje prawa opcji zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. 
 

18.7 Zakres i warunki zmian zawartej umowy oraz pozostałe kwestie związane z 
umową zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do 
Ogłoszenia. 

 

18.8 Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 
ustawy Pzp. 

 

18.9 Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, w przypadku 
zagadnień nieuregulowanych w Ogłoszeniu, będą miały zastosowanie 
odpowiednio przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). 
 

19. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

19.1 Klauzula informacyjna dla kontrahentów w postępowaniach przetargowych: 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Centrum 

Medycznego „Górna” w Łodzi z siedzibą w Łodzi ul. Felińskiego 7. 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:     rodo@mcmgorna.pl 

lub w  siedzibie MCM „Górna” w  Łodzi przy ul. Felińskiego 7  tel. 42 689 20 81 
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3) 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 

ochronę obiektów i mienia Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi, Nr 

sprawy ZP/10/2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 

4) Pani/Pana dane osobowe lub dane osobowe Państwa przedstawicieli  przetwarzane 

będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą  Podmioty uczestniczące w 

realizacji umowy lub zlecenia. 

6) 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 z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 

z 2018 r. poz. 1986, ze zm.).  

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia (w przypadku zamówień 

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej przez okres 5 lat), a jeżeli czas 

trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 

trwania umowy, a po tym okresie będą archiwizowane w czasie określonym 

przepisami prawa. 

7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu 

do swoich danych osobowych w celu: 

a)  ich sprostowania lub zmiany, jeżeli nie będzie to skutkowało zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zmianą postanowień umowy 

w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie będzie naruszało integralności 

protokołu i jego załączników. 

b) ograniczenia przetwarzania, jeśli nie ma to zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub 

w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne 

względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 

c) prawa do przenoszenia danych,  

d) prawa wniesienia sprzeciwu,  

e) usunięcia, o ile obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej. 

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Administratora Danych Osobowych MCM 

„Górna” lub Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Ustawy o 

ochronie danych osobowych. 

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych 

może skutkować odmową zawarcia umowy lub zlecenia. 
 

19 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO OGŁOSZENIA 

Lp. 
Oznaczenie 
Załącznika 

Nazwa Załącznika 

1.  Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia  



2.  Załącznik Nr 2 Formularz ofertowy 

3.  Załącznik Nr 3 
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału  
w postępowaniu 

4.  Załącznik Nr 4 Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia  

5.  Załącznik Nr 5 Wykaz usług 

6.  Załącznik Nr 6 Wykaz osób 

7.  Załącznik Nr 7 Wzór umowy  

 
Wskazane powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści pkt 11 
niniejszego Ogłoszenia. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól 
załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. 
Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników. 
 

 

Zatwierdził: 

 

Dyrektor 

 

Żaneta Iwańczyk 


