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  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA postępowanie nr DZ.EL.341.128.2018 1. Zamawiający:  Miasto Poznań  Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań działające w imieniu i na rzecz: - Miasto Poznań, Zarząd Dróg Miejskich - Miasto Poznań, Zakład Robót Drogowych, ul. Energetyczna 4, 61-016 Poznań  NIP 209-00-01-440, REGON 631257822, tel. (61) 647 72 00, faks: (61) 820-17-09,  strona internetowa: www.zdm.poznan.pl, e-mail: zamowienia.publiczne@zdm.poznan.pl  2. Tryb udzielenia zamówienia:  Postępowanie o udzielenie zamówienia dotyczy usług społecznych w rozumieniu art. 138h  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) zwanej w dalszej części tego dokumentu – Ustawą.  Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o Ustawy, gdyż wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 138g ust. 1 Ustawy. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy dotyczące przetargu nieograniczonego.  3. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na ochronie obiektów Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu w latach 2019-2020.  3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na ochronie obiektów Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, położonych w następujących lokalizacjach:   1. Obiekt Centrum Operacyjnego Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Centrum Operacyjnego Sterowania Ruchem  przy ul. Góreckiej 15, 2. Obiekt Wydziału Parkowania przy ul. Pułaskiego 9, 3. Obiekt Wydziału Utrzymania Obiektów Inżynierskich, magazynów ZDM, Zespołu d/s Spraw Usuwania Pojazdów oraz Zakładu Robót Drogowych przy ul. Energetycznej 4 4. Budynek biurowy przy ul. Kopanina 29 5. Przepompownia Wód Deszczowych przy ul. Prymasa Augusta Hlonda, 6. Przepompownia Wód Deszczowych przy ul. Bydgoskiej.  3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  Wymagania funkcjonalne Zamawiającego dotyczące systemu włamania i napadu dla wszystkich obiektów:   zapewnienie szybkiej reakcji w wypadku włamania lub napadu – czas dojazdu grupy interwencyjnej nie może być dłuższy niż 15 minut od chwili otrzymania przez Wykonawcę sygnału alarmowego (czas dojazdu grupy interwencyjnej stanowi jedno z kryteriów oceny ofert),  zapis obrazu przez rejestrator i przechowywanie danych przez jeden  miesiąc. Zgrywanie obrazu na płytę DVD lub pendrive, każdorazowo na życzenie Zamawiającego.   Dokładne rozmieszczenie kamer na poszczególnych obiektach zawiera załącznik nr 2 (mapki zawierające rozmieszczenie kamer) do niniejszej specyfikacji. Szczegóły dotyczące umiejscowienia kamer oraz ewentualnych zmian w tym zakresie do uzgodnienia z pracownikiem Wydziału Logistyki Zamawiającego. Całość sprzętu dostarcza i montuje Wykonawca (z wyjątkiem części sprzętu w obiektach przy ul. Energetycznej 4 oraz Góreckiej 15, stanowiącego własność Zamawiającego) i przez okres obowiązywania umowy stanowi on jego własność. Utrzymanie sprawności sprzętu leży po stronie Wykonawcy.  Przyjęto następujący system ochrony obiektów ZDM:  1. Obiekt Centrum Operacyjnego Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Centrum Operacyjnego Sterowania Ruchem – ul. Górecka 15  W tym obiekcie przyjęto następujący system: -   systemem telewizji dozorowej 24h na dobę, wszystkie dni w roku -   elektroniczny system włamania i napadu 24h na dobę, wszystkie dni w roku 
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System włamania i napadu z interwencją załóg, aktywowany: przez pracownika w pomieszczeniu majstrów zmianowych COBRD (obecnych 24h), lub przez Kierownika Centrum lub przez pracownika COSR albo automatycznie sygnałem z czujek. Sieć rejestratorów w budynku musi być obsługiwana przez jedną aplikację. Obraz z kamer jest przekazywany („na żywo”) na monitor komputera do dyżurki majstrów zmianowych oraz do kierownika COBRD. Sprzęt, który zapewnia Zamawiający: -  rejestrator 4 kanałowy BCS –NVR + dysk -  kamera kopułkowa – 3 szt. w COSR  Podstawowe wymagania sprzętowe dla Wykonawcy: -  2 centrale alarmowe + 2 manipulatory -  moduł rozszerzeń -  rejestrator  16 kanałowy + dysk -  monitor kolorowy LCD, min. 24 ” -  radiolinia napadowa + 3 piloty - kamery kolorowe, min. 14 szt zewnętrzne (w tym jedna kamera obrotowa) +  obiektywy -  sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny -  czujki PIR - 8 szt. -  pozostały niezbędny sprzęt + okablowanie  Obowiązkiem Wykonawcy jest sporządzenie dla obiektu planu ochrony, zgodnie z metodyką opracowywania takich planów w terminie 31 dni od dnia zawarcia Umowy (termin złożenia dokumentu do zatwierdzenia przez Policję).            2. Obiekt Wydziału Parkowania przy ul. Pułaskiego 9  W tym obiekcie przyjęto system ochrony w układzie mieszanym tj.: -  ochrona fizyczna - jeden strażnik 24h na dobę we wszystkie dni roku -  elektroniczny system włamania i napadu 24h na dobę, wszystkie dni w roku -  system telewizji dozorowej 24h na dobę, wszystkie dni w roku System włamania i napadu z interwencją załóg, aktywowany automatycznie sygnałem z czujek lub przez strażnika ochrony   Na terenie obiektu działa parking do przechowywania pojazdów usuniętych, w trybie administracyjnym z art. 130a Ustawy prawo o ruchu drogowym, z dróg miasta Poznania. W związku z tym pracownicy ochrony są zobowiązani do wykonywania następujących czynności związanych z przyjęciem i wydaniem pojazdu:  1. Przyjęcie pojazdu: - wykonanie dokumentacji fotograficznej po zdjęciu pojazdu z platformy holownika, - sporządzenie protokołu przyjęcia pojazdu, - uzupełnienie dokumentacji o kopię dyspozycji usunięcia pojazdu, - przesłanie dokumentacji za pośrednictwem poczty elektronicznej do Zespołu ds. usuwania pojazdów.  W momencie zgłoszenia się właściciela/kierującego po odbiór pojazdu przekazanie druku dowodu wpłaty i poinformowanie o wysokości kosztów.   2. Wydanie pojazdu: - wykonanie kserokopii zezwolenia na odbiór pojazdu - sporządzenie protokołu wydania pojazdu, - wykonanie dokumentacji fotograficznej  - odebranie kserokopii potwierdzenia opłaty za przechowywanie pojazdu    - przesłanie dokumentacji za pośrednictwem poczty elektronicznej do Zespołu ds. usuwania pojazdów.  Podstawowe wymagania sprzętowe dla Wykonawcy: -  centrala alarmowa + manipulator -  moduł rozszerzeń -  rejestrator  16 kanałowy + dysk 2TB lub więcej -  rejestrator 4 kanałowy + dysk 2TB lub więcej -  monitor kolorowy LCD 21” – 2 szt. -  radiolinia napadowa + 1 pilot -  kamery kolorowe. min. 13 szt.  (6 zewnętrznych, 7 wewnętrznych) + obiektywy 
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-  czujki PIR 15 szt. -  4 kamery o parametrach minimum 2Mpx z nastawnymi obiektywami 2,8 – 12mm. - pozostały  niezbędny sprzęt + okablowanie  3. Obiekt przy ul. Energetycznej 4  W tym obiekcie przyjęto system ochrony w układzie mieszanym tj.: -  ochrona fizyczna -  dwóch strażników 12h na dobę (od 6.00 do 18.00), jeden strażnik 12h na dobę (od 18.00 do 6.00) w dni robocze od poniedziałku do soboty. W niedziele i święta jeden strażnik 24h na dobę. -  elektroniczny system włamania i napadu 24h na dobę, wszystkie dni w roku  -  systemem telewizji dozorowej 24h na dobę, wszystkie dni w roku. Rejestrator znajduje się w budynku nr 2 w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej. Podgląd obrazu z rejestratora odbywa się na dwóch komputerach za pośrednictwem istniejącej sieci LAN. Jeden komputer znajduje się w portierni, z którego korzystają pracownicy Wykonawcy, drugi w pomieszczeniu biurowym obok portierni, z którego korzystają pracownicy magazynowi Zamawiającego.  Ze względu na specyfikę tego obiektu (Zakład Robót Drogowych w Poznaniu + magazyny Zamawiającego + Zespół do spraw usuwania pojazdów + Wydział Utrzymania Obiektów Inżynierskich), dokładny zakres obowiązków pracowników Wykonawcy jest zawarty w Regulaminie Ochrony Obiektu będącym częścią dokumentu „Szczegółowy zakres obowiązków stron” stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.  System włamania i napadu z interwencją załóg, aktywowany przez strażnika ochrony lub automatycznie sygnałem z czujek   Sprzęt, który zapewnia Zamawiający: -  system alarmowy Satel CA-10, 2 szt. -  system alarmowy Satel Intergra 24 -  rejestrator 16 kanałowy, 2 szt. -  monitor kolorowy LCD 17” -  radiolinia napadowa + 1 pilot - kamery kolorowe  22 szt. (12 zewnętrznych w tym jedna obrotowa, 10 wewnętrznych)  + obiektywy  -  sygnalizator zewnętrzny -  nadajniki i odbiorniki do kamer 7 szt. -  czujki PIR 12 szt.  -  pozostały niezbędny sprzęt + okablowanie Za utrzymanie sprawności powyższego sprzętu odpowiada Zamawiający.  Podstawowe wymagania sprzętowe  dla Wykonawcy: -  kamery kolorowe 7 szt.  zewnętrzne -  kamery kolorowe 4 szt. zewnętrzne (przy tzw. budynku PERI) o parametrach minimum 2 Mpx -  rejestrator 16 kanałowy +  dysk -  rejestrator 8 kanałowy (PERI) + dysk -  monitor kolorowy LCD 21” – 1 szt. -  most bezprzewodowy z anteną - 2 szt. (PERI) -  PC do podglądu -  pozostały niezbędny sprzęt + okablowanie Za utrzymanie sprawności powyższego sprzętu odpowiada Wykonawca.  4. Obiekt przy ul. Kopanina 29  W tym obiekcie przyjęto następujący system: -  system włamania i napadu z interwencją załóg, aktywowany automatycznie sygnałem z czujek, 24h na dobę, wszystkie dni w roku -  systemem telewizji dozorowej 24h na dobę, wszystkie dni w roku -  obraz z kamer przesyłany w systemie ciągłym do Centrum Monitoringu  Podstawowe wymagania sprzętowe dla Wykonawcy: -  centrala alarmowa + manipulator -  moduł rozszerzeń -  rejestrator 8 kanałowy + dysk -  monitor kolorowy 21” -  kamery kolorowe min. 5 szt. (zewnętrzne, analogowe o wysokiej rozdzielczości 1000 TVL)  -  sygnalizator zewnętrzny -  czujki PIR, min. 10 szt. 
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-  pozostały niezbędny sprzęt + okablowanie  5. Obiekt przy ul. Prymasa Augusta Hlonda – przepompownia wód deszczowych  W tym obiekcie przyjęto następujący system: -   elektroniczny system włamania i napadu 24h przez całą dobę, wszystkie dni w roku. System włamania z interwencją załóg, aktywowany automatycznie sygnałem z czujek.   Podstawowe wymagania sprzętowe dla Wykonawcy: -  centrala alarmowa + manipulator -  sygnalizator zewnętrzny -  czujki PIR + MW, 5 szt. -  pozostały niezbędny sprzęt + okablowanie  6. Obiekt przy ul. Bydgoskiej - przepompownia wód deszczowych  W tym obiekcie przyjęto następujący system: -  elektroniczny system włamania i napadu 24h przez całą dobę, wszystkie dni w roku. System włamania z interwencją załóg, aktywowany automatycznie sygnałem z czujek,   Podstawowe wymagania sprzętowe dla Wykonawcy: -  centrala alarmowa + manipulator -  sygnalizator zewnętrzny -  czujki PIR + MW, 5 szt. -  pozostały niezbędny sprzęt + okablowanie  Urządzenia zabezpieczenia technicznego należy zamontować w terminie umożliwiającym rozpoczęcie świadczenia usług z dniem  01.01.2019r., z zastrzeżeniem postanowień punktu 7 niniejszego dokumentu.  Urządzenia należące do Wykonawcy użyte do realizacji przedmiotu zamówienia po zakończeniu umowy nie przechodzą na własność Zamawiającego.   
Szczegółowy zakres obowiązków stron dotyczący ochrony ww. obiektów określony został w załączniku nr 3 do SIWZ.  3.3. Przedmiot zamówienia opisany jest wg Wspólnego Słownika Zamówień:  CPV – 79710000-4 – usługi ochroniarskie CPV – 79711000-1 – usługi nadzoru przy użyciu alarmu CPV – 79714000-2 – usługi w zakresie nadzoru  3.4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia - czynności określonych w załączniku nr 3 do SIWZ w obiektach ZDM: ul. Pułaskiego 9 oraz ul. Energetycznej 4.  3.5. Zamawiający w ramach procedury udzielenia zamówienia, przewiduje stosowanie zasad art. 24 aa ust.1 Ustawy tj. najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu.  4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.   5. Przepis art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy nie ma zastosowania.   6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  7. Termin wykonania zamówienia:    od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2020r. Jeżeli ze względów proceduralnych nie będzie możliwe zawarcie umowy od dnia 01.01.2019r., rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi w terminie trzech dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.  8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
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    9. Warunki udziału w postępowaniu:  9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:   9.1.1) nie podlegają wykluczeniu ze względu na okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 Ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 Ustawy.  9.1.2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:  Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usługi ochrony osób i mienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia, tekst jedn.: Dz.U. z 2018r., poz. 2142).  9.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa  w pkt 9.1.2) SIWZ zostanie spełniony, jeżeli część zamówienia dotyczącą świadczenia usług ochrony będzie realizowana przez Wykonawcę posiadającego uprawnienia określone w pkt 9.1.2 SIWZ. Powyższe wymagania mają zastosowanie również w stosunku do podwykonawców, z udziałem których Wykonawca zamierza realizować zamówienie.  10. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu  oraz brak podstaw wykluczenia. 10.1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 5 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  10.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa  w pkt. 10.1 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.  10.3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż  5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:  a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 Ustawy; b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega  z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert  lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega  z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami  lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności  lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usługi ochrony osób i mienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia, tekst jedn.: Dz.U. z 2018r., poz. 2142).  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt. a-c składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio , że :  - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami  lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 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); 
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- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).  10.4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z sesji otwarcia ofert, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wypełniony i podpisany załącznik nr 6 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.   11. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:  11.1. W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, za pośrednictwem poczty (operatora świadczącego usługi pocztowe) lub drogą elektroniczną (skan pisma), z zastrzeżeniem pkt 3. Zamawiający do kontaktów z nim wskazuje następujący adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@zdm.poznan.pl Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 11.2. Domniemywa się, że pismo wysłane przez Zamawiającego na adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę w ofercie (formularzu ofertowym) zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z jego treścią, chyba że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania pisma w sposób określony w pkt 1 oświadczy, że wiadomości (pisma) nie otrzymał. 11.3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw wykluczenia, oświadczeń  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych  przez Zamawiającego oraz pełnomocnictw. 11.4. Każdy Wykonawca ma prawo w dowolnej formie: pismem lub mailem zwrócić się do Zamawiającego  o wyjaśnienie treści zawartych w SIWZ. W przypadku wyboru formy pisemnej pytania należy kierować na adres Zamawiającego z dopiskiem „Wydział Zamówień Publicznych. Pytanie do SIWZ. Pilne”.  Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ musi wpłynąć do Zamawiającego nie później niż do końca dnia , w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o wyjaśnienie treści SIWZ. 11.5. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z wykonawcami jest Piotr Matejczuk, Wydział Zamówień Publicznych,  tel.: +48 61 64 77 222.  12. Wymagania dotyczące wadium:  12.1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie: 5 000 zł. 12.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Bieg terminu ważności wadium rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 12.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących 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 udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 12.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP  S.A. Nr 42 1020 4027 0000 1902 1262 7081, z adnotacją: Wadium w przetargu pn. „Ochrona obiektów Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu w latach 2019-2020”, a dokument potwierdzający wniesienie wadium (dokonanie przelewu) załączyć do oferty. Wadium uważa się za wniesione, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed terminem składania ofert. Zamawiający dopuszcza przedłożenie wydruku potwierdzenia wykonania przelewu wygenerowanego z systemu bankowości elektronicznej (bez stempla banku) jako potwierdzenie wniesienia wadium w pieniądzu (przelewem na rachunek Zamawiającego). 12.5. W Wydziale Finansowo-Księgowym Zamawiającego - pok. 215 lub w Kancelarii Zarządu Dróg Miejskich - pok. 08 należy złożyć wadium wnoszone w innych formach niż pieniężna, a dokument potwierdzający złożenie wadium załączyć do oferty. 12.6. Jeżeli wadium składane jest w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, bank lub towarzystwo ubezpieczeniowe powinno wskazać w imieniu jakich przedsiębiorców obok pełnomocnika, składane jest wadium. 
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12.7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość wniesienia wadium w częściach, pod warunkiem, iż ich suma stanowiła będzie całość wadium wymaganego przez Zamawiającego. W przypadku zaistnienia przesłanki zatrzymania wadium Zamawiający zatrzyma całość wniesionego wadium, bez względu na to w ilu częściach zostało wniesione.  13. Termin związania ofertą: 13.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 13.2.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 13.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym że Zamawiający może tylko raz,  co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody  na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 13.4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres nie powoduje utraty wadium. 13.5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  14. Opis sposobu przygotowania ofert: 14.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia. 14.2. Oferta musi być sporządzona pisemnie, w języku polskim, napisana czytelnie trwałą techniką oraz podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym wykonawcy, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 14.3. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia  (zwanego dalej rozporządzeniem) dotyczące wykonawcy , składane są w oryginale. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o  których mowa w zadaniu poprzednim, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  14.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski. 14.5. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 14.6. Strony oferty i jej załączników powinny posiadać numerację. Poprawki muszą być umieszczone czytelnie  oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy. 14.7. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 4 do SIWZ; 2) Wypełnione i podpisane oświadczenie - załącznik nr 5 do SIWZ. 14.8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwa). 14.9. Wykonawca do oferty powinien załączyć potwierdzenie wniesienia wadium na warunkach określonych  w punkcie 12 SIWZ. 14.10. Strony oferty powinny być trwale połączone w sposób uniemożliwiający ich dekompletację. 14.11. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystym, zabezpieczonym przed otwarciem opakowaniu. Opakowanie należy opisać następująco:  NAZWA I SIEDZIBA ZAMAWIAJĄCEGO: ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH UL. WILCZAK 17, 61–623 POZNAŃ  OFERTA W POSTĘPOWANIU PN.:  „OCHRONA OBIEKTÓW ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU W LATACH 2019-2020”. 
 NIE OTWIERAĆ PRZED ….12.2018r. GODZ 10:00  14.12. Na opakowaniu oprócz powyższego opisu należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 
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14.13. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien  w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazać iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te (wraz z niezbędnymi dokumentami wskazującymi,  iż stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa) powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Powyższe znajduje również zastosowanie w przypadku składania przez Wykonawcę uzupełnień/wyjaśnień na wystosowane przez Zamawiającego w trakcie postępowania wezwania. Niedochowanie należytej staranności poprzez niepodjęcie niezbędnych działań w celu zachowania poufności informacji mających stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa oraz brak wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa skutkuje jawnością całej oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie.   15. Miejsce i termin składania ofert: 15.1 Ofertę należy złożyć do dnia 12.12.2018.r. do godz. 09:30 w Kancelarii Zarządu Dróg Miejskich – pok. 08, przy ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań. 15.2 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.12.2018 r. o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Zarządu Dróg Miejskich  przy ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań. 15.3 Otwarcie ofert jest jawne. 15.4 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 15.5 Podczas otwarcia ofert zostanie podana nazwa (firma) oraz adres (siedziba) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena oferty łącznie z podatkiem VAT, a także inne informacje przewidziane ustawą.  16. Opis sposobu obliczenia ceny: 16.1 Wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie oferty koszty wszelkich czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, określone w punkcie 3 – „Opis przedmiotu zamówienia” SIWZ”. 16.2 W obliczonej przez Wykonawcę cenie należy uwzględnić wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami opłaty i podatki. Do ceny jednostkowej nie należy wliczać podatku VAT. 16.3  Cenę za realizację całości przedmiotu zamówienia należy obliczyć zgodnie z zasadami wynikającymi z tabeli ujętej w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.  17. Zamawiający dopuszcza rozliczenie z Wykonawcą tylko w złotych polskich.  18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 18.1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryteria:   
Lp. Kryterium Waga 
1 Cena 90% = 90 pkt 
2 Czas dojazdu grupy interwencyjnej 10% = 10 pkt 
 Razem 100% = 100 pkt 

 18.2. Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:  Kryterium nr 1 – Cena:  Kryterium cen będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia – w całym okresie obowiązywania umowy , tj. do dnia 31.12.2020r., podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.     Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 90 punktów (wartość punktowa obliczona z dokładnością  do dwóch miejsc po przecinku), a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:  Cena = najniższa oferowana cena brutto (zł) / cena badanej oferty brutto (zł) x 90 pkt    Kryterium nr 2 – Czas dojazdu grupy interwencyjnej:  
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 Kryterium „Czas dojazdu grupy interwencyjnej” będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym czasu dojazdu grupy interwencyjnej wyrażonego w pełnych minutach, liczonego od chwili otrzymania przez Wykonawcę sygnału alarmowego. Zamawiający zastrzega, iż czas dojazdu grupy interwencyjnej nie może być dłuższy niż 15 minut od chwili otrzymania sygnału alarmowego.  W przypadku gdy Wykonawca nie zadeklaruje czasu dojazdu, Zamawiający uzna, że został zaproponowany najdłuższy dopuszczalny czas dojazdu tj. 15 minut. Jeżeli Wykonawca zadeklaruje czas dojazdu dłuższy niż 15 minut, oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu.  Zamawiający ofercie o najkrótszym czasie dojazdu grupy interwencyjnej przyzna 10 punktów (wartość punktowa obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:  
Czas dojazdu grupy interwencyjnej = najkrótszy czas dojazdu spośród ofert podlegających ocenie / czas dojazdu badanej oferty x 10 pkt   18.3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach. 18.4. Zamawiający w celu wyboru oferty najkorzystniejszej nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 18.5. W ramach procedury udzielenia niniejszego zamówienia nie stosuje się zasad art. 91 ust. 2a Ustawy.  19. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie wykonawcę do przedstawienia: a) podpisanego przez wykonawcę projektu umowy (w 4 egz.) między wykonawcą i Zamawiającym sporządzonego zgodnie z projektem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, który wykonawca uzupełnił o informacje pozostawione, zgodnie ze wzorem umowy, woli wykonawcy, b) polisy OC, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony  od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszej umowy  w wysokości co najmniej 300 000,00 zł przez cały czas trwania umowy,  c) wykazu pracowników wskazującego osoby zatrudnione na umowę o pracę wykonujące czynności o których mowa w punkcie 3.4 SIWZ.  Nieprzedłożenie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, dokumentów, o których mowa powyżej będzie traktowane jako uchylanie się wykonawcy od zawarcia umowy. Po pozytywnym zweryfikowaniu żądanych dokumentów, Zamawiający w terminie 7 dni od dnia, w którym uzna przesłane mu dokumenty za odpowiadające treści SIWZ i sporządzone prawidłowo podpisze przedłożony mu projekt umowy wpisując jednocześnie datę dokonania tej czynności i opatrując umowę odpowiednim numerem.   20. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  21. Zawarcie i zmiana umowy: 21.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę zgodną z Załącznikiem nr 1 do SIWZ  i na warunkach w nim określonych. 21.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.   Zmiany takie mogą wystąpić w przypadku: a) konieczności wykonania dodatkowych usług, o których mowa w art. 144 ust.1 pkt. 2 ustawy  (jeżeli ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy): - zmiana wynagrodzenia (wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą; 

b) konieczności wykonania zamiennych prac w stosunku do usług objętych przedmiotem umowy np. zmiany sposobu świadczenia przedmiotowej usługi (ograniczenie, rozszerzenie) lub odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji ich części, np. konieczności wyłączenia spod ochrony obiektu objętego przedmiotową usługą: - zmiana zakresu przedmiotu umowy poprzez jego umniejszenie albo uzupełnienie o pozycje niewyszczególnione w SIWZ a konieczne do realizacji przedmiotu umowy, - zmiana wynagrodzenia wykonawcy (w przypadku uzupełnienia zakresu przedmiotu umowy o prace niewyszczególnione w SIWZ) - wynagrodzenie zostanie określony na podstawie negocjacji między 
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Zamawiającym a Wykonawcą lub zmniejszenie wynagrodzenia (w przypadku ograniczenia przedmiotu umowy) o pozycje, które nie zostaną zrealizowane,  c) podjęcia przez wykonawcę decyzji o powierzeniu podwykonawcom realizacji części zamówienia, która miała być realizowana siłami własnymi wykonawcy i/lub decyzji o rezygnacji z planowanego podwykonawstwa na rzecz wykonania części zamówienia siłami własnymi wykonawcy i/lub decyzji  o zmianie/rezygnacji z podwykonawcy – zmiana zakresu podwykonawstwa. d) zmiany przepisów prawa w poniżej wskazanym zakresie: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. - zmiana wynagrodzenia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez wykonawcę,  na zasadach wskazanych poniżej.  Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa  w pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów  i usług. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie  do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. W celu zawarcia aneksu, w zakresie, o którym mowa w ppkt. d), każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy.  W przypadku zmian, o których mowa w pkt 2 lub pkt 3, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy,  w szczególności: -pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w pkt 2, lub  -pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w pkt 3. 21.3. Wykonawca ma obowiązek udokumentować zaistnienie okoliczności powodujących zmianę umowy. 21.4. Przewidzenie przez Zamawiającego możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy nie przesądza  o obligatoryjności ich dokonania. Wystąpienie przesłanek zmiany umowy będzie każdorazowo podlegało 
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szczegółowej analizie, po dokonaniu której zostanie podjęta decyzja co do ewentualnego wprowadzenia zmiany  w treści umowy.   22. Środki ochrony prawnej: Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane Ustawą.  23. Postanowienia końcowe: 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 2. Zamawiający 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”, informuje, że:  
 administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich z siedzibą w Poznaniu pod adresem: ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań; numer telefonu 61 647 72 73 (81), adres email: zdm@zdm.poznan.pl; 
 z inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Miejskich można skontaktować się pod nr telefonu: 885 340 040, ( w godz. pracy ZDM) ,adres e-mail: dane.osobowe@zdm.poznan.pl; 
 dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 
 odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na zasadach analogicznych jak określone w art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy;   
 dane osobowe będą przechowywane na zasadach analogicznych jak określone w art. 97 ust. 1 Ustawy; 
 obowiązek podania danych osobowych 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 danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 
 osoba, której dane osobowe będą w przedmiotowym postępowaniu przetwarzane ma: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, które jej dotyczą *; 
− 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, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO; 

 osobie, której dane osobowe będą w przedmiotowym postępowaniu przetwarzane nie przysługuje: 
− 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; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu 
oraz jego załączników. 
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 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.   Załączniki: - Załącznik Nr 1 – wzór umowy, - Załącznik Nr 2 – schemat rozmieszczenia kamer na poszczególnych obiektach Zamawiającego,  - Załącznik Nr 3 – Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy i Zamawiającego,  - Załącznik Nr 4 – wzór formularza ofertowego,  - Załącznik Nr 5 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania,   - Załącznik Nr 6 – oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.    


