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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego 
z dnia 30 grudnia 2020 roku 

na usługi społeczne 
 

Ochrona Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego   
 
 

Nr 79.71.0/Us/PN/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku 
 

 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z 
obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo Zamówień 
Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z dnia 27 września 2019 roku poz. 1843 z 
późn. zmianami) zwanej w dalszej części specyfikacji „Ustawą”. 
 
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w dalszej części będzie zwana 
„specyfikacją”. 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 138o 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a przedmiotem 
zamówienia są usługi wyszczególnione w załączniku XIV do dyrektywy 
2014/24/UE, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 
pkt 1 ustawy Pzp. Zamówienie jest przewidziane do finansowania ze środków 
krajowych. 
 
 
 
Zamawiający. 
Gdański Ogród Zoologiczny 
80-328 Gdańsk – Oliwa ul. Karwieńska 3 
tel. 552-00-41, fax. 552-17-51 
http://www.zoo.gda.pl 
 
Spis treści: 
 
Rozdział I - opis przedmiotu zamówienia  
 
Rozdział II - instrukcja dla wykonawcy 
 
Rozdział III - wykaz załączników 
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Rozdział I - Określenie przedmiotu zamówienia 
 
Zakres przedmiotu zamówienia: 
 
CPV:   79.71.00.00-4 – Usługi ochroniarskie 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony osób i mienia wraz  
z konwojowaniem wartości pieniężnych oraz inkaso utargów. 
 
Zadanie I Ogród Zoologiczny 
 
Zadanie II Schronisko 
 
1. Przedmiot zamówienia obejmuję usługę: 
 

1) ochrona całego terenu należącego do Gdańskiego Ogrodu 
Zoologicznego w Gdańsku – Oliwie przy ul. Karwieńskiej 3 wraz z 
budynkami oraz terenu bazy techniczno-magazynowej przy ulicy 
Kościerskiej 10 wraz z budynkami, 

2) ochrona terenu i budynków Schroniska dla bezdomnych zwierząt w 
Gdańsku - Kokoszkach przy ul. Przyrodników 14, 

3) ochrona mienia znajdującego się na terenie i w budynkach Ogrodu i 
Schroniska,  

4) egzekwowanie przestrzegania porządku na terenie chronionym, 
5) dopilnowanie przestrzegania regulaminu zwiedzania Gdańskiego 

Ogrodu Zoologicznego,  
6) niedopuszczenie do przebywania na terenie chronionym osób 

znajdujących się pod wpływem alkoholu oraz osób stanowiących 
zagrożenie dla ludzi, zwierząt bądź mienia, 

7) zapewnienie bezpieczeństwa osobom zwiedzającym  oraz 
pracownikom i zwierzętom na terenie Ogrodu Zoologicznego i 
Schroniska dla zwierząt, 

8) konwojowanie, w okresie obowiązywania umowy, uprawnionego 
pracownika Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego na trasie  Ogród 
Zoologiczny – Bank PKO S.A. (Gdańsk ul. Stary Rynek Oliwski 16)  – 
wartość konwojowanych pieniędzy nie przekroczy 100.000 zł, ilość 
konwojów miesięcznie w zależności od potrzeb; łączna ilość w okresie 
realizacji umowy nie przekroczy 60 konwojów, konwojowanie 
pojazdem oznakowanym logo (nazwą firmy ochroniarskiej), 

9) usługi samochodowego codziennego inkasa utargów w całym okresie  
obowiązywania umowy, w drodze konwojowanego transportu wartości 
pieniężnych od Zamawiającego tj. Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego 
( kasa przy ZOO ul. Karwieńska 3) do trezora Banku PKO S.A., 
znajdującego się w Gdańsku przy ul. Hallera 140, na warunkach 
zapewniających należytą ochronę przed zniszczeniem, utratą lub 
zagarnięciem, 

10) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania planowanej 
ilości konwojów, bez podania przyczyny, 

11) wykonywanie interwencji patrolem interwencyjnym, w uzasadnionych 
przypadkach na wezwanie pracowników Zamawiającego lub 
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pracowników ochrony, oznakowanymi pojazdami, czas dojazdu do 
ZOO i Schroniska do ok. 20 minut w nocy (tolerancja do 2 min);  
w dzień w czasie jak najkrótszym w zależności od warunków 
komunikacyjnych, 

12) w sezonie letnim ewentualna pomoc przy kontroli biletów przy bramie 
nr 1 na prośbę osób obsługujących kasę, bileterek lub asystenta 
dyżurnego; w okresie od 01 września do 30 kwietnia: kontrola biletów 
przy bramie nr 1, na polecenie kierownika administracyjnego 
otwieranie parkingu (poza sezonem), 

13) realizowanie i wykonywanie poleceń Kierownictwa Ogrodu i 
Schroniska oraz osób wskazanych w umowie jako przedstawiciele 
Zamawiającego w kontaktach z Wykonawcą. 

 
2. Szczegółowy zakres obowiązków na stanowiskach ochrony oraz harmonogram 
godzinowy służb stanowi załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. 
 
3. Zatrudnienie pracowników ochrony następować będzie zgodnie z warunkami 
zawartej umowy oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącymi 
kwalifikacji pracowników ochrony. 
 
4. Pracownicy oddelegowani do pełnienia ochrony muszą spełniać następujące 
warunki: 
 
4a.Pracownicy oddelegowani do pełnienia ochrony na terenie Ogrodu 
Zoologicznego muszą spełniać następujące warunki: 
a) posiadać kwalifikacje do pracy na stanowisku ochrony osób i mienia zgodnie z 
wymogami określonymi w ustawie o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 
1997 roku, 
b) pracownicy realizujący ochronę fizyczną muszą posiadać zaświadczenia o 
wpisie pracowników ochrony na listę kwalifikowanych pracowników ochrony 
fizycznej, 
c) muszą być przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy, zatrudnieni w 
oparciu o umowę o pracę, posiadać wykształcenie minimum średnie, minimalny 
trzymiesięczny staż pracy u Wykonawcy oraz minimum roczny staż pracy w 
charakterze pracownika ochrony, 
d) muszą być pełnosprawni, nie mogą posiadać orzeczenia o stopniu 
niepełnosprawności (grupy inwalidzkiej). 
 
4b.Pracownicy oddelegowani do pełnienia ochrony na terenie Schroniska muszą 
spełniać następujące warunki: 
a) posiadać kwalifikacje do pracy na stanowisku ochrony osób i mienia zgodnie z 
wymogami określonymi w ustawie o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 
1997 roku 
b) pracownicy realizujący ochronę fizyczną muszą posiadać zaświadczenia o 
wpisie pracowników ochrony na listę kwalifikowanych pracowników ochrony 
fizycznej 
c) muszą być przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy, zatrudnieni w 
oparciu o umowę o pracę, posiadać wykształcenie minimum średnie, minimalny 
trzymiesięczny staż pracy u Wykonawcy oraz minimum 1 roczny staż pracy w 
charakterze pracownika ochrony 
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d) mogą posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – lekkim lub 
umiarkowanym (III albo II grupę inwalidzką). 
 
5. Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo, przed dokonaniem zmiany w 
zatrudnieniu, na minimum pięć dni przed zmianą, przedstawić Zamawiającemu 
informację na temat spełnienia warunków przez nowych pracowników, zgodnie z 
wymogami przedstawionymi w specyfikacji. 
 
Zamawiający ma prawo sprzeciwić się zatrudnieniu nowego pracownika na 
stanowisku ochrony na terenie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego, jeżeli 
powodowałoby to nie spełnienie warunków podanych w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
 
6. Zamawiający zastrzega, że wykonywanie zamówienia nie może być powierzone 
podwykonawcom. 
 
7. Planowany termin realizacji zamówienia. 
Od 30.06.2021 roku od godziny 12:00. 
Do 31.12.2022 roku do godziny 12:00. 
 
Rozdział II - Instrukcja dla Wykonawców. 
 
1.Opis sposobu przygotowania oferty. 
 
1.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje 
wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.  
Wykonawca może złożyć ofertę częściową na wybrane zadanie. Zamawiający nie 
ogranicza możliwości złożenia oferty na dwa zadania. 
 
1.2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. 
 
1.3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności: 

- w formie pisemnej w 1 egz. w języku polskim, 
- wg wzoru, który stanowi formularz ofertowy- załącznik nr 2 do 

specyfikacji, bez dokonywania w nim zmian przez Wykonawcę, 
- do oferty należy dołączyć dokumenty  wymagane przez 

Zamawiającego zgodnie z rozdz. II  pkt. 1.7 oraz pkt. 3.0 
specyfikacji, 

- wszystkie strony złożonej oferty muszą być podpisane przez 
Wykonawcę lub jego upoważnionego przedstawiciela, 

- oferta i dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub 
kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby 
uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, 

- wszystkie miejsca w których Wykonawca naniósł zmiany muszą 
być parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy. 
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1.4. Oferta musi zawierać: 
- cenę netto i cenę brutto wyrażoną w złotych polskich stanowiącą wynagrodzenie 
jednej roboczogodziny pracownika ochrony w zakresie przedmiotu zamówienia, 
cenę wynagrodzenia  za 1 konwój, cenę wynagrodzenia za inkaso utargu oraz 
kwotę stanowiącą wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, 
określonego w rozdziale I specyfikacji, zgodnie z zakresem podanym w 
obowiązkach na stanowiskach ochrony oraz harmonogramem godzinowym służb 
–  załącznik nr 1 do specyfikacji, 
- cena powinna być określona w sposób jednoznaczny, wszystkie wartości muszą 
być liczone do dwóch miejsc po przecinku, 
- cena powinna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia. 
 
1.5. Oferent składa ofertę w zamkniętej i nieprzejrzystej kopercie z napisem: 
„ Zamówienie publiczne nr 79.71.0/Us/PN/2020 - Ochrona Gdańskiego 
Ogrodu Zoologicznego”. 
Koperta musi być zaadresowana na Zamawiającego (adres zgodny z podanym w 
specyfikacji) oraz posiadać dokładny adres Wykonawcy. 
 
Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub 
osobiście w siedzibie Zamawiającego (stanowisko ochrony przy bramie głównej). 
 
1.6. Konsekwencje niezłożenia oferty w sposób opisany w rozdz. II  pkt 1.5 oraz 
w terminie przewidzianym na złożenie oferty ponosi Wykonawca. 
 
1.7. Wraz z ofertą wykonawca składa oświadczenia: 
a) o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wymienionych w art.25a ust.1 
Ustawy (załącznik nr 4a do SIWZ), 
b) o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 
Ustawy (załącznik nr 4b do SIWZ), 
c) dotyczące przynależności do grupy kapitałowej, (załącznik nr 4c do SIWZ), 
d) że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia oraz spełniają warunki wymienione w rozdziale I  
( przedmiot zamówienia), pkt) 4 oraz  pkt) 4a specyfikacji, 
e) oświadczenie o zobowiązaniu do zawarcia umowy wg wzoru- załączniki nr 3 
do specyfikacji oraz zgodnie z załacznikiem nr 1 do specyfikacji - harmonogram 
godzinowy i obowiązki na stanowiskach ochrony, 
f) oświadczenie, że Wykonawca nie powierzy wykonywania zamówienia 
podwykonawcom, 
g) wykaz pracowników wraz z podaniem ich wykształcenia, wymaganych 
kwalifikacji oraz wymaganego stażu pracy zgodnie z warunkami opisanymi w 
specyfikacji, oraz przedstawienie dokumentów potwierdzajacych wpisanie na listę 
kwalifikowanych pracowników ochrony, 
h) informację na temat posiadanych patroli interwencyjnych ze wskazaniem 
miejsca ich stacjonowania spełniającego wymogi czasu dojazdu na interwencję, 
i) wykaz posiadanych oznakowanych samochodów (konwoje i patrole 
interwencyjne), 
j) informację na temat siedziby lub oddziału oraz posiadanego centrum 
dowodzenia (miejsca, z którego wydawane są dyspozycje) z podaniem ich 
adresów, 
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k) wykaz usług (załącznik nr 5 do SIWZ). 
 
Oświadczenia sporządzone według wzorów rozdz. II pkt 1.7 lit. a), b), c) oraz 
koncesję należy dostarczyć wraz z ofertą. Pozostałe dokumenty mogą zostać 
dostarczone na wezwanie Zamawiającego w przypadku złożenia najwyżej 
ocenionej oferty. 
 
1.8. Oferty złożone po wyznaczonym terminie, określonym w rozdz. II  pkt. 8.0 
specyfikacji, nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane bez otwierania kopert. 
 
1.9. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i 
złożeniem oferty. 
 
2.0.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny 
spełniania tych warunków 
 
2.1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,  
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
Wykonawcy muszą posiadać koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie usług ochrony osób i mienia udzieloną na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (tj. Dz.U. 2014, poz. 1099  
z późn. zm.). 
 
2.2. Wiedza i doświadczenie 
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
1. Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert wykonywał lub wykonuje usługę ochrony obiektu użyteczności publicznej.  
Co najmniej trzy usługi liczone oddzielnie w wymaganym zakresie. 
Każda usługa  była realizowana w sposób nieprzerwany, przez okres co najmniej 
12 miesięcy. 
 
2.Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert wykonywał lub wykonuje usługę samochodowego codziennego inkasa 
utargów. Co najmniej trzy usługi liczone oddzielnie. Każda usługa  była 
realizowana w sposób nieprzerwany, przez okres co najmniej 12 miesięcy. 
 
Ocena na podstawie przedstawionych dokumentów. 
 
 
2.3. Potencjał techniczny 
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
Wykonawca musi posiadać: 
a) oddział lub centrum dowodzenia w odległości maksimum do ok. 20-25 km od 
Ogrodu Zoologicznego (tolerancja do 5 km), 
b) minimum dwa patrole interwencyjne oznakowanymi samochodami spełniające 
wymóg dojazdu do ZOO i Schroniska w czasie do ok. 20 minut w nocy (tolerancja 
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2 minut), w dzień w czasie jak najkrótszym w zależności od warunków 
komunikacyjnych, od chwili wezwania. 
 
 
2.4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
 
2.4.a. Pracownicy oddelegowani do pełnienia ochrony na terenie ZOO muszą 
spełniać następujące warunki: 
a) posiadać kwalifikacje do pracy na stanowisku ochrony osób i mienia zgodnie z 
wymogami określonymi w ustawie o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 
1997 roku z późniejszymi zmianami, 
b) pracownicy realizujący ochronę fizyczną muszą posiadać zaświadczenia o 
wpisie pracowników ochrony na listę kwalifikowanych pracowników ochrony 
fizycznej, 
c) muszą być przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy,  posiadać 
wykształcenie minimum średnie, minimalny trzymiesięczny staż pracy u 
Wykonawcy oraz minimum roczny staż pracy w charakterze pracownika ochrony 
oraz być zatrudnieni na umowy o pracę, 
d) muszą być pełnosprawni, nie mogą posiadać orzeczenia o stopniu 
niepełnosprawności (grupy inwalidzkiej). 
 
2.4.b.Pracownicy oddelegowani do pełnienia ochrony na terenie Schroniska 
muszą spełniać następujące warunki: 
a) posiadać kwalifikacje do pracy na stanowisku ochrony osób i mienia zgodnie z 
wymogami określonymi w ustawie o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 
1997 roku z późniejszymi zmianami, 
b) pracownicy realizujący ochronę fizyczną muszą posiadać zaświadczenia o 
wpisie pracowników ochrony na listę kwalifikowanych pracowników ochrony 
fizycznej 
c) muszą być przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy, posiadać 
wykształcenie minimum średnie, minimalny trzymiesięczny staż pracy u 
Wykonawcy oraz minimum roczny staż pracy w charakterze pracownika ochrony 
oraz być zatrudnieni na umowy o pracę, 
d) mogą posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – lekkim lub 
umiarkowanym (III albo II grupę inwalidzką). 
 
Ocena na podstawie przedstawionych dokumentów. 
 
2.5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
Zamawiający żąda, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż  
2.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia objęte ubezpieczeniem. 
 
Ocena na podstawie przedstawionych dokumentów. 
 
3.0.Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć 
wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postę-
powaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu na podstawie Art. 25a ust.1 Ustawy 
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3.1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków,  
o których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 
 
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
sporządzonego według wzoru o którym mowa w rozdziale II  pkt 1.7  
lit. a) Specyfikacji. 
3.1.a. W zakresie potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy, należy 
przedłożyć: 
 
a) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług 
ochrony osób i mienia, 
 
b) wykaz wykonanych lub również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym 
do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 
trzech 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, czy zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie, sporządzonego według wzoru o którym mowa w rozdziale II  
pkt 1.7. lit. k) Specyfikacji, 
 
c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywanym zamówieniu, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 
wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, 
 
d) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień, 
 
e) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 
 
3.2. W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie 
art. 25a ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 
 
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone według wzoru 
o którym mowa w rozdziale II pkt 1.7.lit.b) Specyfikacji. 
 
3.2.a. W zakresie potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy, należy przedłożyć: 
 
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu  
o art. 25 ust. 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert, 
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b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub 
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert, 
 
c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i 
społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert. 
 
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 
części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w 
zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 3.2. niniejszego 
rozdziału. 
 
3.2.b. Dokumenty podmiotów zagranicznych 
 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w 
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające 
odpowiednio, że: 
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
 
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert; 
 
3.3. W zakresie potwierdzenia że, oferowane usługi spełniają wymagania 
określone przez Zamawiającego, których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy, 
należy przedłożyć: 
 
a) informację na temat siedziby lub oddziału 
b) informację na temat centrum dowodzenia 
c) informację na temat posiadanych patroli interwencyjnych z podaniem miejsca 
ich stacjonowania spełniającego wymogi czasu dojazdu na interwencję do ZOO i 
Schroniska 
d) wykaz posiadanych oznakowanych samochodów ( konwoje i patrole 
interwencyjne) 
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3.4. Inne dokumenty nie wymienione w pkt. 3.1 - pkt. 3.3 
1. 
1) pełnomocnictwo – w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – 
określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji 
Wykonawcy; 
2) pełnomocnictwo – w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający 
się wspólnie o udzielenie zamówienia – określające zakres umocowania 
pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie 
do art. 23 ust. 2 Ustawy. 
3) pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia, w przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, 
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub 
zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączącego go z nimi stosunków. 
 
2. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w  
art. 24 ust. 1 pkt 23) Ustawy, w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o 
ochronie konkurencji i konsumentów,albo informacja Wykonawcy o tym, że nie 
należy do grupy kapitałowej- sporządzone według wzoru o którym mowa w 
rozdziale II pkt 1.7 lit. c) Specyfikacji. 
 
3. Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 
przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO 
Na Wykonawcy ciąży obowiązek informacyjny względem osób fizycznych, 
których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał – w 
celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów osób trzecich, których dane 
zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu. 
 
4.0. 
4.1. Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia zostanie wybrana, zgodnie z Art.23 ust. 4 Ustawy, Zamawiajacy żąda 
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej 
współpracę tych wykonawców. 
 
4.2. Zgodnie z Art. 26 ust.2 Ustawy Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego 
oferta zostala najwyżej oceniona, do złożenia w terminie, nie krótszym niż 5 dni, 
aktualnych na dzień złożenia oswiadczeń i dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 Ustawy. 
Powyższe nie dotyczy przypadku, jeżeli Wykonawca złożył w/w oświadczenia i 
dokumenty wraz z ofertą. 
 
4.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 
jednolity dokument lub oświadczenie składa każdy z Wykonawców. Dokumenty 
te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 
 
4.4. Zamawiający na mocy Art. 24aa. ust 1 najpierw dokona oceny ofert, a 
następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
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najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. Art. 24aa. ust 2 zostanie zastosowany. 
 
 
5.0.Opis kryteriów, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert. 
 
5.a. Cena:  90% 
5.b. Ilość obiektów użyteczności publicznej ochranianych w okresie ostatnich 
pięciu lat z potwierdzeniem, że usługa została wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały 
wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie, sporządzonego według wzoru o którym mowa w rozdziale II pkt 1.7. 
lit. k) Specyfikacji,:  
5% - 1 pkt za każdy obiekt j.w. maksymalnie do 5 pkt. 
5.c. 5% - posiadanie certyfikatu systemu zarządzania jakością ISO 9001 
 
 
6.0. Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami: 
Joanna Szabowska – Specjalista ds. Zamówień Publicznych 
tel. (58) 552 00 41 wew. 139, kom. 609 683 402, e-mail: zpubliczne@zoo.gda.pl 

 

7.0.Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z 
Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów 

7.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogą być 
przekazywane pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej. 
7.2 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za 
pomocą poczty elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść 
dotarła do adresata przed upływem terminu i niezwłocznie, na wniosek 
przesyłającego druga strona potwierdziła fakt otrzymania wiadomości. 
Wszystkie informacje Zamawiający zamieszcza niezwłocznie na stronie 
internetowej na której dostępna jest specyfikacja: www.zoo.gda.pl  
 
8.0.Miejsce oraz termin składania ofert. 
8.1.Miejscem składania ofert jest siedziba Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego  
w Gdańsku - Oliwie przy ul. Karwieńskiej 3. 
8.2.Termin składania ofert: do dnia 31 marca 2021 roku do godz. 10:00. 
 
 
9.0.Wadium. 
Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 
 
10.0. Termin związania ofertą. 
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania 
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
11.0. Miejsce i termin otwarcia ofert. 
Miejscem otwarcia ofert jest siedziba Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego w 
Gdańsku - Oliwie przy ul.Karwieńskiej 3 w dniu 31 marca 2021 roku o godz. 
10.15. 
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12.0. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
 
12.1. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w wysokości 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 
 
12.2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy. 
 
12.3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej 
lub w kilku następujących formach: 
1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze 
zobowiązaniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 
Ustawy  z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 
 
12.4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na 
rachunek bankowy nr: 15 1240 1268 1111 0010 3859 7586 
 
13.0. Środki ochrony prawnej. 
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki 
ochrony prawnej określone w przepisach Działu VI – Środki Ochrony Prawnej 
(Art. 179 – Art.198g) Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  
 
14.0. Zawarcie umowy. 
 
14.1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z 
przepisami Art. 94 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
 
14.2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego 
badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o 
których mowa w art. 93 ust 1 Ustawy. 
 
14.3. Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamowienia zostanie wybrana, Zamawiajacy żąda przed zawarciem umowy w 
sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych 
wykonawców. 
 
14.4. Zawarcie umowy nastąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 
jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. 
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15.0.Istotne dla stron postanowienia umowy. 
Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie 
zamówienia publicznego na warunkach wg wzoru umowy stanowiącego załącznik 
nr 3 do specyfikacji. 
 
16.0. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO. 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej 
„RODO”, informuję, że:  
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Ogród Zoologiczny, 
ul. Karwieńska 3, 80-328 Gdańsk; kontakt z administratorem danych jest możliwy 
za pośrednictwem numerów telefonów oraz formularzy wskazanych na stronie 
„Dane kontaktowe” na stronie internetowej https://bip.zoo.gda.pl ;  
kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy za pośrednictwem adresu 
email iod@zoo.gda.pl ; 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Nr 
79.71.0/U/PN/2019 – Ochrona Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego; 
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 
2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   
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; 
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;   
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
posiada Pani/Pan: 
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących; 
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
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;   
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy RODO; 
nie przysługuje Pani/Panu: 
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 
osobowych; 
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
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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.  
 
III. Wykaz załączników: 
1. Harmonogram godzinowy i obowiązki na stanowiskach ochrony 
2. Formularz ofertowy 
3. Wzór umowy 
4a. Oświadczenie o spełnianiu warunków 
4b. Oświadczenie o przesłankach wykluczenia 
4c. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej 
4d. Oświadczenie w zakresie art. 13 lub art. 14 RODO 
5. Wykaz usług 
6. Wzór umowy o przetwarzaniu danych osobowych 
  
 
 

Zatwierdził 
 

 Dyrektor GOZ 
Michał Targowski 


