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Polska-Warszawa: Instalacje bezpieczeństwa
2017/S 049-089948
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
Warszawa
00-955
Polska
Osoba do kontaktów: Biuro Zamówień Publicznych
Tel.: +48 225998048
E-mail: joanna.kieliszewska@bgk.pl
Faks: +48 225965905
Kod NUTS: PL127
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bgk.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
www.bgk.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
Warszawa
00-955
Polska
Osoba do kontaktów: Marta Dzierba
Tel.: +48 225998287
E-mail: marta.dzierba@bgk.pl
Faks: +48 225965905
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bgk.pl

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
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Inna działalność: usługi bankowe
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Konserwacja i serwis elektronicznych systemów zabezpieczeniowyh w obiektach Banku Gospodarstwa
Krajowego.
Numer referencyjny: BZP/15/DB/2017

II.1.2)

Główny kod CPV
35113300

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi konserwacji oraz serwisu następujących elektronicznych
systemów zabezpieczeniowych:
1) sygnalizacji włamania i napadu (SWN), telewizji przemysłowej (TVU), kontroli dostępu (KD),
zainstalowanych w obiektach Banku Gospodarstwa Krajowego.Obiekty Zamawiającego wskazane w załączniku
nr 1 do Umowy, ze względu na ich stan funkcjonalny oraz stopień skomplikowania zainstalowanych w nich
systemów, a także liczbę urządzeń funkcjonujących w tych systemach podzielone zostały na następujące
kategorie:
1) Centrala,
2) Obiekt duży,
3) Obiekt średni,
4) Obiekt mały,
5) Obiekt duży nieoperacyjny,
6) Obiekt mały nieoperacyjny. Zakres przedmiotu zamówienia może zostać rozszerzony o usługi określone w
umowie – objęte prawem opcji przez zamawiającego – szczegółowy opis opcji znajduje się w dokumentacji
postępowania – tj. Ogłoszeniu, wniosku oraz załącznikach do wniosku. (brak możliwości opisania z powodu
limitu znaków).

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
35121000
80610000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi konserwacji oraz serwisu następujących elektronicznych
systemów zabezpieczeniowych:
1) sygnalizacji włamania i napadu (SWN), telewizji przemysłowej (TVU), kontroli dostępu (KD), zainstalowanych
w obiektach Banku Gospodarstwa Krajowego.Obiekty Zamawiającego wskazane w załączniku nr 1 do Umowy,

10/03/2017
S49
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2/9

Dz.U./S S49
10/03/2017
89948-2017-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona

3/9

ze względu na ich stan funkcjonalny oraz stopień skomplikowania zainstalowanych w nich systemów, a także
liczbę urządzeń funkcjonujących w tych systemach podzielone zostały na następujące kategorie:
1) Centrala,
2) Obiekt duży,
3) Obiekt średni,
4) Obiekt mały,
5) Obiekt duży nieoperacyjny,
6) Obiekt mały nieoperacyjny. Zakres przedmiotu zamówienia może zostać rozszerzony o usługi określone w
umowie – objęte prawem opcji przez zamawiającego – tj.:
1) Wykonywanie usług serwisu dla wszystkich elektronicznych systemów zabezpieczeniowych Zamawiającego,
we wszystkich obiektach Zamawiającego objętych umową do 1500 roboczogodzin,
2) Dostawy urządzeń elektronicznych systemów zabezpieczeń, do wykonywania usług serwisu zgodnie z ust.
11 pkt 1 umowy we wszystkich obiektach Zamawiającego objętych umową (zakres opcji zostanie ujawniony w II
etapie postępowania)
3) Rozbudowy/przebudowy/modernizacji elektronicznych systemów zabezpieczeniowych określonych
we wszystkich obiektach Zamawiającego objętych umową (zakres opcji zostanie ujawniony na II etapie
postępowania).
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.9)

Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
Przewidywana liczba kandydatów: 5
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:
Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w posępowaniu będzie nie większa niż 5,
Zamawiający zaprosi do złożenia oferty wszystkich Wykonawców spełniających te warunki. W przypadku
gdy liczba Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 5, Zamawiający
zastosuje dodatkowe zasady kwalifikacji Wykonawców. Dodatkowej ocenie punktowej podlegać będzie
doświadczenie Wykonawcy, na podst. złożonego wraz z wnioskiem wykazu i załączonych dokumentów,
potwierdzających, że wskazane w wykazie zamówienia zostały wykonane należycie. Wskazane jest
sporządzenie wykazu zamówień w oparciu o wzór udostępniony na stronie Zamawiającego (Załącznik do
Wniosku – wykaz wykonanych zamówień podlegających kwalifikacji punktowej). Zamawiający dokona oceny
wg poniższych zasad: za każde pojedyńcze zamówienie wykazane ponad wymagane minimum, spełniające
wymagania określone w sekcji III.1.3) Ogłoszenia, Zamawiający przyzna Wykonawcy 1 punkt. Zamawiający
zaprosi do złożenia ofert pierwszych pięciu Wykonawców, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów. Jeżeli
w przypadku zastosowania oceny jak wyżej, kilku Wykonawców zajmie ostatnie, równorzędne miejsce a
liczba Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu przewyższy 5, Zamawiający spośród
Wykonawców zajmujacych równorzędne ostatnie miejsce wybierze Wykonawcę na podstawie łącznej wartości
zamówień wykazanych ponad wymagane minimum, spełniających wymagania okreśłone w sekcji III.1.3) z
wyłaczeniem warunku dot. minimalnej wartości wykazywanego zamówienia, przy czym im większa łączna
wartość brutto, tym wyższa pozycja w rankingu. Zamawiający nie dopuszcza, aby w wykazie wykonanych
zamówień podlegających ocenie punktowej, wykonawca posługiwał się zamówieniami o których mowa w Sekcji
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III.1.3). W celu otrzymania punktów Wykonawcy muszą się wykazać własnym doświadczeniem, Zamawiający
nie dopuszcza w tym zakresie posługiwania się doświadczeniem i wiedzą innych podmiotów na zasadzie
wynikającej z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp.
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy z dn. 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z
pozn.zm.), przedmiot zamówienia może zostac rozszerzony o wykonanie:
1) Wykonywanie usług serwisu dla wszystkich elektronicznych systemów zabezpieczeniowych Zamawiającego,
we wszystkich obiektach Zamawiającego objętych umową do 1500 roboczogodzin,
2) Dostawy urządzeń elektronicznych systemów zabezpieczeń, do wykonywania usług serwisu zgodnie z ust.
11 pkt 1 umowy we wszystkich obiektach Zamawiającego objętych umową (zakres opcji zostanie ujawniony na
II etapie postępowania),
3) Rozbudowy/przebudowy/modernizacji elektronicznych systemów zabezpieczeniowych określonych
we wszystkich obiektach Zamawiającego objętych umową (zakres opcji zostanie ujawniony na II etapie
postępowania).
Szczegóły dotyczące prawa opcji określone zostały w dokumentacji postępowania, tj. Ogłoszeniu, wniosku
o dopuszczenie do udziału oraz w załącznikach. Szczegółowe zakresy opcji zostaną podane w II etapie
postępowania, Wykonawcom zaproszonym do udziału w postępowaniu.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1) Na podst. art. 37 ust. 5 w zw. z art. 10c ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, przekaże SIWZ wykonawcom zaproszonym
do złożenia ofert, wraz z zaproszeniem – zgodnie z dyspozycją art. 52 ust. 4 ustawy Pzp.
2) Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający określił wymagania dotyczące podwykonawstwa
– szczegółowy zakres wymagań w Załączniku do wniosku IPU.
3) Wadium bedzie wymagane na II etapie.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Wykon. ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest zarówno na etapie składania dokumentów, jak i
przez cały czas trwania umowy – w przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej – do posiadania
aktualnej koncesji MSWiA na świadczenie usług w zakresie wskazanym w art. 3 ust. 2 pkt a ustawy z dn.
22.8.1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 2014.1099) z późn. zm. W celu potw. spełniania tego war., wykon.
zobowiązani są dostarczyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu potwierdzoną
za zgodność z oryginałem kopię przedmiotowego dokumentu (Potwierdzona za zgodność z oryginałem
kserokopia aktualnej koncesji MSWiA na świadczenie usług w zakresie wskazanym w art.3 ust.2 pkt a Ustawy
z dnia 22 sierpnia 1997 roku, o ochronie osób i mienia (Dz.U.2014.1099) z późn. zm.W przypadku oferty
składanej przez konsorcjum warunek musi spełniać każdy z konsorcjantów., oraz opisać spełnianie warunku
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w JEDZ. Wymagane jest posiadanie Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego i Świadectwa Akredytacji
Bezpieczeństwa Systemu Teleinformatycznego wydanego przez ABW albo SKW zgodnie z Ustawą o ochr. inf.
niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. ( Dz.U. z 2010 r. nr 182, poz.1228). albo Posiadanie, zgodnie z Ustawą
o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228), następujących
dokumentów:
1. Plan ochrony informacji niejawnych – zatw. przez kierownika jednostki organizacyjnej.
2. Instrukcję dotyczącą sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w
podległych komórkach org. oraz zakres i war. stos. środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony–
zatwierdzoną przez kierownika jednostki organizacyjnej.
3. Zatwierdzoną przez kierownika jednostki organizacyjnej dokumentację bezpieczeństwa teleinformatycznego
dla systemu teleinformat. przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”,:
1) Szczególne wymagania bezpieczeństwa dla systemów teleinformatycznych,
2) Procedury bezpiecznej eksploatacji dla systemów teleinformatycznych.
4. Dokument stwierdzający wyznaczenie przez kierownika jednostki organizacyjnej i potwierdzający odbycie
szkolenia w ABW:
1) Inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego, 2 ) Administratora systemu.
W celu potwierdzenia, należy przedłożyć wraz z Wnioskiem aktualne dokumenty wynikające z Ustawy z dnia 5
sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2010 nr 182, poz. 1228), tj. potwierdzone za zgodność
z oryginałem kopie n/w dokumentów:
1. Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego pierwszego stopnia wydane przez ABW lub SKW (art. 54
ustawy).
2. Świadectwo Akredytacji Bezpieczeństwa Systemu Teleinformatycznego wydane przez ABW lub SKW (art. 48
ustawy).
3. Wykaz pracowników posiadających ważne Poświadczenia bezpieczeństwa lub upoważnienia (w myśl ustawy
z dnia 5 sierpnia 2010 r.) do dostępu do informacji o klauzuli „zastrzeżone”. albo jeżeli nie posiada Świadectwa,
o którym mowa w pkt 1 to musi posiadać i przedstawić Zamawiającemu kopię pierwszej strony:
1. Planu ochrony informacji niejawnych – zatwierdzonego przez kierownika jednostki organizacyjnej (art. 15,
ust. 1, pkt 5 ustawy).
2. Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w
podległych komórkach organizacyjnych oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego
w celu ich ochrony – zatwierdzonej przez kierownika jednostki organizacyjnej (art. 43, ust. 5. Ustawy).
3. Zatwierdzonej przez kierownika jednostki organizacyjnej dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego
dla systemu teleinf. przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” (art. 48,
ust 9 ustawy).
4. Dokumentu stwierdzającego wyznaczenie przez kierownika jednostki organizacyjnej i potwierdzającego
odbycie szkolenia w ABW Inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego;
2) Administratora systemu;
5. Wykaz pracown. posiadających ważne Poświadczenia bezpieczeństwa lub upoważnienia (...).
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje z należytą starannością co najmniej 3
zamówienia polegające na realizacji zamówień tożsamych raodzajowo z przedmiotem zamówienia, o wartości
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minimum 400 000 PLN brutto każde z zamówień, realizowane na rzecz banków, w rozumieniu zapisów art. 5
ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy z dn. 22.8.1997 o ochronie osób i mienia (tj. Dz. U. 2005 nr 145, poz. 1221, z późn. zm.)
— Zamawiający przez usługi tożsame rodzajowo z przedmiotem zamówienia rozumie usługi konserwacji i
serwisu elektronicznych systemów zabezpieczeniowych realizowane w obiektach banków.
— Zamawiający w przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe i ciągłe dopuszcza nie
tylko zamówienia wykonane (tj. zakończone) ale również wykonywane. W takim przypadku część zamówienia
już faktycznie wykonana musi wypełniać wymogi określone przez Zamawiającego w ww. warunku.
— W przypadku, gdy Wykonawca rozliczał się w walucie innej niż PLN, w celu dokonania przeliczenia na
złote polskie należy przyjąć średni kurs danej waluty, opublikowany przez BBO (wg tabeli A kursów średnich
walut obcych) w dniu opublikowania ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Eusopejskiej,
— W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek winien spełniać co
najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszysycy Wykonawcy wspólnie.
Ad. 2
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje zespołem w skład którego
wchodzi
— potencjał kadrowy w postaci co najmniej 30 osób figurujących na liście kwalifikowanych pracowników
zabezpieczenia technicznego prowadzonej przez Komendanta Głównego Policji zgodnie z ustawą z dnia 13
czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. z dnia 23 lipca 2013 r.)
— potencjał kadrowy w postaci co najmniej 2 osób figurujących na liście kwalifikowanych pracowników
zabezpieczenia technicznego prowadzonej przez Komendanta Głównego Policji zgodnie z ustawą z dnia 13
czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. z dnia 23 lipca 2013 r.)
i legitymujących się poświadczeniem bezpieczeństwa osobowego lub upoważnieniem do dostępu do informacji
opatrzonych klauzulą co najmniej zastrzeżone zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji
niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz1228).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1) Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający żąda, aby Wykonawca przedłożył wraz z Wnioskiem
wypełnonyt stosownymi informacjami JEDZ oraz wykaz usług wykonanych ,a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżęli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonanw, 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
wykonawcym w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych relerencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wczesniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
2) Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający Żąda, aby Wykonawca przedłożył wraz z Wnioskiem
wypełniony stosownymi zapisami JEDZ oraz wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
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III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Określono szczegółowo w Załączniku do Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – IPU.
Na II etapie postępowania, tj. na etapie składania ofert przez Wykonawców zaproszonych do złożenia oferty –
będzie wymagane wadium w wysokości 20 000 PLN.
Na II etapie posępowania (etap składania ofert), będą obowiązywały kryteria oceny ofert – cena – 60 %,
doświadczenie – 40 %.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura ograniczona

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/04/2017
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Z powodu limitu znaków Zamawiający uzupełnia infomracje z Sekcji III.1.1 – „(...) 5. Wykaz pracowników
posiadających ważne Poświadczenia bezpieczeństwa lub upoważnienia (w myśl ustawy z dnia 5 sierpnia 2010
r.) do dostępu do informacji o klauzuli »zastrzeżone«.
W przypadku oferty składanej przez konsorcjum warunek spełniany łącznie.”
2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu i braku podstawi do wykluczenia –
wykonawca składa wraz z Wnioskiem:
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1) JEDZ – zał. nr 1 do Wniosku
2) Wykaz „Doświadczenie” na potwierdzenie spełniania warunku wiedzy i doświadczenia – zał. 2 do Wniosku
3) Wykaz „Doświadczenie podlegające ocenie w kwalifikacji punktowej” – zał. nr 3 do Wniosku
4) Wykaz „Potencjał kadrowy” – zał. nr 4 do Wniosku
5) Aktualny odpis z KRS Wykonawcy
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreśłonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 0 21
oraz odnośnie skazania za wykroczenie w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp, wystawionej
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków,
7) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzjaące, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Wniosków
lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidzniane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu,
8) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
9) Zgodnie z wymaganiem określonym w Sekcji III.1.1) niniejszego Ogłoszenia, w celu potwierdzenia, że
oferowane usługi odopowiadają okreśłonym wymaganiom, należy przedłożyć wraz z Wnioskiem: aktualne
dokumenty wynikające z Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2010 nr 182,
poz. 1228), tj. potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie n/w dokumentów:
1. Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego pierwszego stopnia wydane przez ABW lub SKW (art. 54
ustawy),
2. Świadectwo Akredytacji Bezpieczeństwa Systemu Teleinformatycznego wydane przez ABW lub SKW (art. 48
ustawy),
3. Wykaz pracowników posiadających ważne Poświadczenia bezpieczeństwa lub upoważnienia (w myśl ustawy
z dnia 5 sierpnia 2010 r.) do dostępu do informacji o klauzuli „zastrzeżone”.
albo jeżeli nie posiada Świadectwa, o którym mowa w pkt 1 to musi posiadać i przedstawić Zamawiającemu
kopię pierwszej strony:
1. Planu ochrony informacji niejawnych – zatwierdzonego przez kierownika jednostki organizacyjnej (art. 15,
ust. 1, pkt 5 ustawy).
2. Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w
podległych komórkach organizacyjnych oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego
w celu ich ochrony – zatwierdzonej przez kierownika jednostki organizacyjnej (art. 43, ust. 5. Ustawy)
3. Zatwierdzonej przez kierownika jednostki organizacyjnej dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego
dla systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli
„zastrzeżone” (art. 48, ust 9 ustawy),
4. Dokumentu stwierdzającego wyznaczenie przez kierownika jednostki organizacyjnej... (patrz Sekcja III.1.1).
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
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ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Informacje te znajdują się w przepisach ustawy Pzp – art. 180 i nast.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/03/2017
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