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Rybnik 01.12.2021 r.

Regulamin postępowania w przedmiocie udzielania zamówienia
dotyczącego świadczenia usług ochrony osób i mienia na terenie Zakładu
ZOWER w 2022 roku

I.

Informacje ogólne dla Zainteresowanego ubiegającego się o udzielenie zamówienia
1. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie
postępowania podstawowego z zachowaniem zasad określonych w niniejszym
dokumencie, zaś w zakresie w nim nieregulowanym stosuje się postanowienia
zamieszczone w Procedurze Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., zwanej dalej
„Procedurą” (oba dokumenty dostępne na stronie https://www.gkpge.pl/bip/przetargi),
z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE,
dostępnego na stronie https://www.gkpge.pl/compliance.
2. Zamawiający:
„ZOWER” sp. z o.o.
ul. Podmiejska 75
44 – 207 Rybnik
3. Przedmiot zamówienia:
Świadczenie usług ochrony mienia na terenie Zakładu ZOWER sp. z o.o. w CzerwionceLeszczynach przy ul. Furgoła 159, zwałowisko kamienia kopalnianego po KWK Dębieńsko.
4. Termin wykonania zamówienia:
Realizacja przedmiotowego zamówienia planowana jest w okresie 01.01.2022 r. –
31.12.2022 r., po podpisaniu umowy.
5. Miejsce świadczenia usług:
Zakład Odzysku Węgla, ul. Furgoła 159, 44-230 Czerwionka-Leszczyny - na zwałowisku
kamienia kopalnianego po KWK Dębieńsko.

II.

Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Zainteresowani, którzy spełniają łącznie
poniższe warunki:
1. Podmiot gospodarczy profesjonalnie zajmujący się działalnością w zakresie ochrony
mienia, potwierdzoną aktualną koncesją, dysponujący odpowiednim doświadczeniem
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i potencjałem do świadczenia usługi, tzn. Zainteresowani, którzy w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonali usługi analogiczne do
przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 zł.
2. Posiadający referencje, potwierdzające prawidłowość wykonanych usług.
3. W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, tzn. Zainteresowani, którzy potwierdzą
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową, na wartość nie
niższą niż 100.000 zł.
4. Zainteresowany złoży ofertę podpisaną przez osoby uprawnione do reprezentacji
Zainteresowanego, w której zostaną zawarte następujące informacje:
• dokładnie określony przedmiot oferty zgodnie z warunkami zamówienia
dotyczącego świadczenia usług , opisanego w niniejszym Regulaminie,
• proponowaną cenę za jedną roboczogodzinę, niezmienną w całym okresie
obowiązywania umowy,
• określenie terminu związania ofertą jako 30 dni od upływu terminu składania ofert,
tj. od 15.12.2021 r.
III. Zakres rzeczowy:
Zamówienie obejmuje:
1. Kompleksowe usługi ochrony osób i mienia oraz elektroniczne monitorowanie terenu
zakładu ZOWER w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Furgoła 159, polegające na fizycznej
ochronie osób i mienia znajdujących się w chronionych obiektach oraz terenu Zakładu,
podejmowaniu interwencji w przypadku pojawiających się zagrożeń, strzeżeniu mienia
przed działaniem osób trzecich, kontroli wjazdów pojazdów na teren Zakładu ZOWER oraz
wyjazdów pojazdów z terenu Zakładu.
2. Harmonogram świadczenia usług:
a. jeden pracownik ochrony 24 godziny na dobę – posterunek przy bramie wjazdowej
na teren Zakładu,
b. jeden pracownik ochrony w godz. od 18.00 do 6.00 – posterunek na terenie Zakładu,
c. jeden pracownik do obsługi wagi według potrzeb i na zlecenie Zamawiającego,
d. jeden pracownik w godzinach 6.00-18.00 w niedziele, święta oraz soboty wolne od
pracy,
e. dwóch pracowników w godzinach 18.00-6.00 w niedziele, święta oraz soboty wolne
od pracy.
3. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany częstotliwości, jak i ilości pracowników
w zależności od jego bieżących potrzeb.
4. Zamawiający wyklucza podwykonawców, przy wykonywaniu stałych czynności, a nie
dotyczy to jednak podwykonawstwa w przypadkach nagłych, gdzie będzie konieczne
dodatkowe wsparcie grupy interwencyjnej.
IV. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym
Zamawiającego, stanowiącego załącznik do niniejszego postępowania.
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2.
3.

Ceny jednostkowe zawarte w formularzu ofertowym powinny być wyrażone w PLN
(złotych polskich) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cena Oferty zawarta w formularzu ofertowym zamówienia winna uwzględniać wszelkie
nakłady i koszty pozwalające osiągnąć cel oznaczony w umowie, której wzór stanowi
integralną część SIWZ.

V. Fakturowanie i zapłata.
1.
2.
3.

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury VAT, na wskazany adres.
Faktury VAT będą wystawiane raz w miesiącu, po każdym zakończonym miesięcznym
okresie świadczenia usług.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie Zainteresowany winien dostarczyć w celu
potwierdzenia spełniania warunków.
1. Wykaz oświadczeń i dokumentów.
a) Aktualny na dzień składania oferty wydruk z właściwego rejestru KRS lub CEIDG.
b) Aktualne zaświadczenie od właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzające, że Zainteresowany nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
c) Aktualne zaświadczenia z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
potwierdzające, że Zainteresowany nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia
zdrowotne i społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
d) W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia wykaz wykonanych usług w zakresie
ochrony osób i mienia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 zł, potwierdzonych referencjami.
e) Aktualną koncesję na świadczenie usług obejmującą okres w jakim ma zostać
realizowane zlecenie oraz wszelkie inne wymagane polskim prawem pozwolenia lub
zezwolenia niezbędne do świadczenia usług ochrony osób i mienia na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.
f) Poświadczenie uprawnień co najmniej jednej osoby, zarządzającej pracownikami
ochrony, spełniającą wymogi wskazane w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 22.08.1997 r.
o ochronie osób i mienia, tj. wpisaną na listę kwalifikowanych pracowników ochrony
fizycznej, posiadającą ważną legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
27 czerwca 2017 r. w sprawie legitymacji pracowników ochrony.
g) Potwierdzenie posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę
nie niższą niż 100 000 zł np. w formie opinii bankowej.
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2. Wszystkie przedkładane przez Zainteresowanych dokumenty należy złożyć w formie
oryginału lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii, podpisanej zgodnie z
zasadami reprezentacji.
VII. Miejsce i termin składania ofert
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na adres:
ZOWER Sp. z o.o. ul. Podmiejska 75, 44-207 Rybnik oznaczonej nazwą i adresem wykonawcy oraz
nazwą zamówienia: „Oferta przetargowa: „Świadczenie usług ochrony osób i mienia na terenie zakładu
ZOWER w roku 2021” w nieprzekraczalnym terminie do 15.12.2021 r. do godz.12.00
VIII.

Wadium
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 10 000 PLN.
2. Wadium może być złożone w następujących formach:
• w pieniądzu,
• w poręczeniach bankowych,
• w gwarancjach bankowych,
• w gwarancjach ubezpieczeniowych.
3. Wpłaty wadium w formie pieniężnej należy dokonać na rachunek bankowy Zower Sp. z o.o.
prowadzony przez bank PEKAO S.A. nr rachunku 88 1240 6292 1111 0010 8706 0361
4. Koszty prowizji bankowych z tytułu wpłaty wadium ponosi Wykonawca.
5. Wadium musi zostać wniesione w terminie do dwóch dni przed terminem składania ofert,
tj. do dnia 13.12.2021 r.
• na rachunku bankowym Zamawiającego w przypadku wadium wnoszonego
w pieniądzu,
• w formie oryginalnych dokumentów w siedzibie Zamawiającego przy ul. Podmiejskiej
75, 44-207 Rybnik, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00, w przypadku
pozostałych form,
• przesyłką pocztową na adres Zamawiającego, tj. ul. Podmiejska 75, 44-207 Rybnik
(decyduje data wpływu dokumentów).
6. Termin ważności wadium musi odpowiadać co najmniej terminowi związania ofertą.
7. Wykonawca, który złoży ofertę niezabezpieczoną wadium będzie wykluczony a jego oferta
zostanie odrzucona.
8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy,
którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą. W tym przypadku Zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na
wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
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9. Wadium zwraca się w tej samej formie, w której zostało wniesione. Wadium wniesione w
formie pieniężnej Zamawiający zwróci w tej samej wysokości jak kwota wniesiona,
niepowiększonej o odsetki bankowe.
10. Zamawiający ma prawo zatrzymać wadium w przypadku gdy:
i. Wykonawca wyłoniony w wyniku postępowania odmówił podpisania umowy na
warunkach określonych w postępowaniu;
ii. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
iii. Wykonawca wycofał ofertę po terminie składania ofert.
IX.

Procedura wyboru ofert
1. Ocena ofert pod względem formalno-prawnym:
o sprawdzenie kompletności złożonej dokumentacji, o której mowa w pkt VI niniejszego
Regulaminu,
o sprawdzenie, czy dokumentacja, o której mowa w pkt VI niniejszego Regulaminu,
sporządzona została przez uprawnione do tego podmioty oraz w odpowiednim
terminie,
o sprawdzenie, czy złożone oferty zawierają wszystkie wymagane elementy,
m.in. dokładne określenie przedmiotu zamówienia, zgodne z warunkami zamówienia,
opisanymi w niniejszym Regulaminie,
o sprawdzenie, czy dokumentacja, o której mowa w pkt VI niniejszego Regulaminu oraz
oferty zostały podpisane przez uprawnione do tego osoby,
o sprawdzenie, czy oferty zostały złożone w terminie wskazanym w pkt VI niniejszego
Regulaminu,
o sprawdzenie czy Wykonawca wniósł wadium, o którym mowa w pkt VIII niniejszego
Regulaminu.
2. Ocena ofert spełniających kryteria formalno-prawne
• ocena ofert pod względem merytorycznym;
• ocena warunków cenowych oferowanych przez
w postępowaniu.
3. Wybór oferenta - kryterium wyboru: koszt usługi – 100%.

podmioty

uczestniczące

X. Rozstrzygnięcie (do 24.12.2021 r.).
1. Zainteresowany, którego oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego, zostanie
powiadomiony o tym drogą elektroniczną w terminie 4 dni roboczych od zakończenia
postępowania.
2. Zamawiający i Zainteresowany, którego oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego,
zawrą umowę w przedmiocie określonym w pkt. I niniejszego Regulaminu. Umowa
zostanie zawarta w terminie do 31.12.2021 r.
XI. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Zainteresowanymi oraz wskazanie osób
uprawionych odnośnie warunków postępowania.
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1. Wszelkiego rodzaju wnioski, zapytania, informacje, itp. Zamawiający i Zainteresowani
przekazują w formie pisemnej (e-mailem lub faxem).
2. Zamawiający zastrzega prawo anulowania postępowania bez podania przyczyny,
o czym powiadomi on każdego z Zainteresowanych na danym etapie postępowania drogą
elektroniczną.
3. Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji w formie elektronicznej email:
zower@zower.pl lub za pomocą faxu (32) 433-07-24.
4. Ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do kontaktu z Zainteresowanymi są:
• Grzegorz Nowakowski tel. 511-020-924
• Krzysztof Krakowski tel. 502-147-839.
XII.

Pozostałe postanowienia.
1. Postępowanie objęte niniejszym Regulaminem podlega prawu polskiemu.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu
cywilnego.
3. Podmiot biorący udział w postępowaniu ponosi i pokrywa we własnym zakresie koszty
przygotowania oferty i udziału w tym postępowaniu.
4. Koszty wynikające z zawarcia umowy w przedmiocie określonym w pkt I niniejszego
Regulaminu, w tym koszty podatku od czynności cywilnoprawnych, ponosi i pokrywa
Wykonawca.
5. Tekst Regulaminu dostępny jest również bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego.

XIII. Oświadczenia
Składając ofertę Zainteresowany oświadcza, że:
1. zapoznał się z zasadami określonymi w Kodeksie Postępowania dla Partnerów
Biznesowych Spółek GK PGE oraz dobrych praktyk zakupowych.
2. W przypadku wyboru oferty Zainteresowanego, Zainteresowany zapewnia, że w swojej
działalności będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz
postanowień wyżej wymienionych dokumentów dołoży należytej staranności, aby jego
pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osoby, przy pomocy których będzie
realizowana umowa, przestrzegali postanowień wyżej wymienionych dokumentów.
XIV. Załączniki.
1. Wzór umowy.
2. Formularz ofertowy.

Sporządził:
Signed by /
Podpisano przez:
Grzegorz
Nowakowski
Date / Data:
2021-12-01 08:15

Zatwierdził:

Grzegorz
Dubiel
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KRZYSZTOF
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Elektronicznie podpisany
przez Grzegorz Dubiel
Data: 2021.12.01 11:19:09
+01'00'
Elektronicznie podpisany przez
KRZYSZTOF KAMIŃSKI
Data: 2021.12.01 08:50:40
+01'00'

