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„Świadczenie usług ochrony imprez sportowych na rzecz GKS GieKSa Katowice S.A.” 

I. ZAMAWIAJĄCY 

GKS GieKSa Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Bukowej 1a, 40-108 Katowice, 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód 

w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS: 0000336380, NIP: 9542682868, REGON: 241313028, e-mail: biuro@gkskatowice.eu, 

tel.: 725-250-889. 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie prowadzone będzie na podstawie art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą PZP”. 

Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 750 000 euro, zgodnie z art. 138 g ust. 

1 pkt 1) ustawy PZP. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony imprez sportowych – meczów piłki 

nożnej oraz meczów piłki siatkowej (imprezy masowe, mecze sparingowe, mecze 

międzynarodowe) rozgrywanych przez pierwszą drużynę mężczyzn piłki nożnej oraz pierwszą 

drużynę mężczyzn piłki siatkowej polegających na zabezpieczaniu stadionów, na których mecze 

będą rozgrywane, a Zamawiający będzie występował w roli gospodarza, a także zapewnieniu 

bezpieczeństwa osób znajdujących się na terenie obiektów podczas imprez masowych zgodnie 

ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tj. Dz. U. z 2018, poz. 

1870 z późn. zm). 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania usługi w zakresie uzależnionym od 

rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Świadczenie usługi objętej umową będzie odbywało się 

na podstawie zleceń Zamawiającego. 

3. W zakresie ochrony meczów piłki nożnej (pakiet I) usługi będące przedmiotem zamówienia, 

obejmują w szczególności: 

1) ochronę osób i mienia – fizycznego zabezpieczenia porządku, bezpieczeństwa podczas 

meczów piłki nożnej w rundzie wiosennej i jesiennej sezonu 2019/2020 na Stadionie 

Miejskim w Katowicach, ul. Bukowa 1a (40-108, Katowice), gdzie I drużyna piłki nożnej 

rozgrywać będzie mecze w charakterze gospodarza, 

2) okres realizacji usługi: sezon rozgrywkowy 2019/2020, 

3) szacowana ilość imprez sportowych: min. 17 max. 22, 

4) warunki przeprowadzania imprez masowych: 

a) pojemność obiektu Stadionu Miejskiego w Katowicach: 7.455 miejsc, 

b) rozpoczęcie imprezy masowej: 1 h przed rozpoczęciem meczu, 

c) zakończenie imprezy masowej: 1 h po zakończeniu meczu. 

5) Zamawiający szacuje, następujące zapotrzebowanie na imprezy sportowe: 

a) imprezy masowe niepodwyższonego ryzyka: 

- ilość pracowników: 120, 

- szacunkowy czas trwania imprezy masowej: 4 h, 

b) imprezy masowe podwyższonego ryzyka 
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- ilość pracowników: 160 

- szacunkowy czas trwania imprezy masowej: 4 h. 

6) Zamawiający wymaga umożliwienie przyjęcia przez Wykonawcę funkcji kierownika ds. 

bezpieczeństwa w przypadku nieobecności kierownika ds. bezpieczeństwa wyznaczonego 

przez Zamawiającego. 

7) Zamawiający wymaga realizowania umowy przez Wykonawcę z wykorzystaniem minimum 

pięciu radiotelefonów o zasięgu umożliwiającym nieskrępowane porozumiewanie się na 

terenie całego obiektu z przeznaczeniem do użytku Zamawiającego. 

8) Członkowie służby informacyjnej oraz porządkowej są zobligowani posiadać Certyfikat 

Stewarda PZPN zgodnie z Uchwałą nr III/61 z dnia 30 marca 2016 roku Zarządu Polskiego 

Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji szkoleń z wykorzystaniem narzędzia 

szkoleniowego „Stewarding – Pakiet Szkoleniowy PZPN”.  

9) Wykonawca zapewnia realizację usługi przez personel posiadający odpowiednie 

kwalifikacje, zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych, wydanymi na jej 

podstawie aktami wykonawczymi oraz Uchwałą nr III/61 z dnia 30 marca 2016 roku Zarządu 

Polskiego Związku Piłki Nożnej. 

4. W zakresie ochrony meczów piłki siatkowej (pakiet II) usługi będące przedmiotem zamówienia, 

obejmują w szczególności: 

1) ochronę osób i mienia – fizycznego zabezpieczenia porządku, bezpieczeństwa podczas 

meczów piłki nożnej w rundzie wiosennej i jesiennej sezonu 2019/2020 na Hali 

Widowiskowo-Sportowej „Spodek” w Katowicach przy Al. Korfantego 35 (40-005 

Katowice) oraz w Ośrodku Sportowy „Szopienice” w Katowicach przy ul. 11 listopada 16 

(40-387 Katowice) I drużyna piłki siatkowej rozgrywać będzie mecze w charakterze 

gospodarza, 

2) okres realizacji usługi: sezon rozgrywkowy 2019/2020, 

3) szacowana ilość imprez sportowych: min. 15 max. 22, 

4) warunki przeprowadzania imprez masowych: 

a) pojemność obiektu Hala Widowiskowo-Sportowa „Spodek” w Katowicach: 4.500 lub 

8.000 miejsc, 

b) pojemność obiektu Ośrodek Sportowy „Szopienice” w Katowicach: 1.500 miejsc, 

c) rozpoczęcie imprezy masowej: 1h przed godz. rozpoczęcia meczu. 

5) Zamawiający szacuje, następujące zapotrzebowanie na imprezy sportowe: 

a) imprezy masowe organizowane w obiekcie Hala Widowiskowo-Sportowa „Spodek” w 

Katowicach: 

- ilość pracowników: 85, 

- szacunkowy czas trwania imprezy masowej: 4 h, 

b) imprezy masowe organizowane w obiekcie Ośrodek Sportowy „Szopienice” w 

Katowicach: 

- ilość pracowników: 40, 

- szacunkowy czas trwania imprezy masowej: 4 h. 
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6) Zamawiający wymaga umożliwienie przyjęcia przez Wykonawcę funkcji kierownika ds. 

bezpieczeństwa w przypadku nieobecności kierownika ds. bezpieczeństwa wyznaczonego 

przez Zamawiającego. 

7) Wykonawca zobowiązuje się do posiadania w okresie trwania umowy ważnej umowy 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie świadczonych przez siebie usług. 

Ubezpieczenie będzie obowiązywało przez cały okres obowiązywania umowy. 

5. Wykonawca deklaruje gotowość realizacji usługi 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę w tym  

w dni ustawowo wolne od pracy. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za nienależyte zrealizowanie umowy. 

7. W celu realizacji usługi Wykonawca będzie przetwarzał dane osobowe uczestników imprez 

masowych. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych przez Zamawiającego 

danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa w tym zakresie i zachowania 

poufności. Szczegółowe regulacje w zakresie ochrony danych osobowych zawiera odrębna 

umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania wyrywkowej kontroli sposobu 

realizacji zamówienia. 

9. Usługi wykonywane będą przez osoby wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony 

fizycznej, o której mowa w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz.U. 

2018 r., poz. 2142 późn. zm.), rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w 

sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby 

porządkowe i służby informacyjne (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1347). 

10. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi w zakresie ochrony osób i mienia w obrębie 

ogrodzonego obiektu Zamawiającego, w określonym godzinowo czasie na podstawie 

harmonogramu spotkań, w szczególności zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, 

polegającego na: 

a) ochronie uczestników imprez, w tym kibiców, sportowców, kadry trenerskiej, sędziów itp., 

poprzez stanowczą interwencję w przypadkach naruszania przez osoby znajdujące się na 

terenie chronionym obowiązujących zasad, regulaminu obiektu i regulaminu imprezy 

masowej, przepisów o przywracaniu zakłóconego porządku, 

b) współpracy z innymi służbami (Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, służby medyczne), 

c) uniemożliwieniu przedostania się na teren chroniony osób bez ważnego biletu, 

posiadających zakaz stadionowy, znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków 

odurzających, 

d) ochronie wszelkich budynków i innych obiektów znajdujących się na terenie chronionym 

przed dostępem osób nieupoważnionych, 

e) wykonywanie obowiązków kierownika do spraw bezpieczeństwa. 

11. Usługi wykonywane będą zgodnie z następującymi aktami prawnymi: 

a) ustawa z dnia 20 maca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tj. Dz. U. z 2018, poz. 

1870 z późn. zm), 

b) ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz.U. 2018 r., poz. 2142 późn. 

zm.),  
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c) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów, jakie 

powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby 

informacyjne (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1347), 

d) ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), 

e) rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO), 

f) pozostałe przepisy właściwe dla przedmiotu zamówienia. 

12. Kod CPV: 79710000-4 Usługi ochroniarskie. 

13. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. 

14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

15. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę prac objętych 

przedmiotem zamówienia. 

16. Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem ich firm. 

17. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 

Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty 

budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.  

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy PZP. 

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego. 

2. Warunki udziału w postępowaniu. 

2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy, którzy spełniają warunki 

udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 

ile wynika to z odrębnych przepisów. 

Zamawiający określa następujące wymagania, do których spełnienia zobowiązany jest 

Wykonawca celem udziału w postępowaniu: 

1) dysponowanie doświadczeniem w zakresie zabezpieczenia fizycznego sportowych 

imprez masowych; w tym celu Wykonawca musi wykazać się realizacją minimum 

50 usług polegających na zabezpieczeniu fizycznym sportowych imprez masowych 

przy udostępnionej liczbie miejsc dla uczestników wynoszącej nie mniej niż 7.000 

w przypadku usługi ochrony meczów piłki nożnej, 

2) dysponowanie doświadczeniem w zakresie zabezpieczenia fizycznego sportowych 

imprez masowych; w tym celu Wykonawca musi wykazać się realizacją minimum 

50 usług polegających na zabezpieczeniu fizycznym sportowych imprez masowych 
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przy udostępnionej liczbie miejsc dla uczestników wynoszącej nie mniej niż 1.000 

w przypadku usługi ochrony meczów piłki siatkowej, 

3) posiadanie koncesji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na 

wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia 

realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia 

technicznego, 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

Zamawiający nie określa w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

c) zdolności technicznej lub zawodowej 

Zamawiający określa następujące wymagania, do których spełnienia zobowiązany jest 

Wykonawca celem udziału w postępowaniu: 

1) Wykonawca musi dysponować odpowiednią ilością osób realizujących zadania 

służb porządkowych oraz służb informacyjnych 

2) możliwość realizacji umowy przez minimum 180 osób posiadających certyfikat 

stewarda Polskiego Związku Piłki Nożnej (dotyczy wyłącznie świadczenia usług 

ochrony meczów piłki nożnej), 

3) możliwość objęcia funkcji kierownika ds. bezpieczeństwa imprezy masowej, 

4) dysponowanie radiotelefonami odpowiadającymi szczegółowym wymaganiom 

znajdującym się w opisie przedmiotu zamówienia. 

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca winien 

przedłożyć następujące dokumenty: 

a) Przedłożone do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do ogłoszenia). 

b) Przedłożony na wezwanie Zamawiającego odpis 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 PZP. 

c) Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może 

złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania 

z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

UWAGA!: Zgodnie z zapisami art. 24 ust. 11 ustawy PZP wykonawca, w terminie 3 dni 

od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa 

w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia. 
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Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP stanowi Załącznik Nr 3 do 

ogłoszenia, 

d) Oświadczenie podmiotu, na rzecz którego Wykonawca realizował usługi polegające na 

zabezpieczeniu fizycznym sportowych imprez masowych potwierdzające realizację przez 

Wykonawcę minimum 50 usług polegających na zabezpieczeniu fizycznym imprez 

masowych przy udostępnionej liczbie miejsc dla uczestników wynoszącej nie mniej niż 

7.000 dla piłki nożnej oraz 1.000 dla piłki siatkowej. 

e) Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 

Administracji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i 

mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia 

technicznego. 

f) Oświadczenie o spełnianiu wymagań umożliwiających ubieganie się o realizację 

zamówienia. 

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa pkt 1b składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub 

miejsce zamieszkania tej osoby. 

5. Zasoby podmiotu trzeciego:  

1.1 Wykonawca nie może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych. 

1.2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów 

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

1.3 Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada czy 

nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 

1 pkt 13-22, art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. 
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1.4 Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 

szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 

zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

1.5 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu, o którym mowa w pkt 3.1, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 

wykluczenia, zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 

zamawiającego: 

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub; 

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których 

mowa w pkt 3.1. 

1.6 Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez Zamawiającego, polega na zdolnościach innych podmiotów, na zasadach 

określonych powyżej, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu 

stanowiącym Załącznik Nr 2 do ogłoszenia. 

1.7 Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na wezwanie Zamawiającego 

zobowiązany będzie złożyć oświadczenia i dokumenty podmiotu, na zdolności lub 

sytuację, którego Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania 

tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności, 

sytuacji, na których Wykonawca polegał w celu wykazania spełniania tych warunków. 

 

VI. OBOWIĄZEK PODATKOWY  

Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w 

celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 

który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, 

informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 

podatku. 

 

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A 

TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 

WYKONAWCAMI 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz 

Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy 

oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale VI niniejszego ogłoszenia o 

zamówieniu, dla których dopuszczalna jest forma pisemna.  
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2. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 

pisemnie winny być składane na adres: ul. Bukowa 1a, 40-108 Katowice. 

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 

winny być kierowane drogą elektroniczną na adres sekretaria@gkskatowice.eu ogłoszenia o 

zamówieniu.  

4. Wyjaśnienia dotyczące postępowania udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 

38 ustawy PZP.  

5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego ogłoszenia, a treścią udzielonych 

odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenia Zamawiającego.  

6. Osoby uprawnione przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami: Grzegorz 

Górski, tel.: 725-250-922, mail: grzegorz.gorski@gkskatowice.eu. 

7. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcami za pośrednictwem telefonu. 

 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:  

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Wykonawca samodzielnie lub na 

wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 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 

niż 60 dni.  

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY:  

 

1. Oferta musi zawierać: 

1.1. Wypełniony Załącznik Nr 1 – formularz ofertowy; 

1.2. Wypełniony Załącznik Nr 1 A – formularz cenowy; 

1.3. Wypełniony Załącznik Nr 2 – aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku 

podstaw do wykluczenia z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu o ile zostały określone przez Zamawiającego; 

1.4. Sporządzoną koncepcję realizacji zamówienia wg załącznika nr 4 do ogłoszenia 

1.5. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). 

2. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. 

Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę pod 

warunkiem, że będą one identyczne, co do treści z formularzami opracowanymi przez 

Zamawiającego. 

3. Oferta – pod rygorem nieważności – powinna być złożona w formie pisemnej, w języku 

polskim, na maszynie lub komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez 
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osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz. Zamawiający nie 

dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej. 

4. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniami 

na język polski. Interpretacja treści dokumentów składanych w języku obcym wraz z 

tłumaczeniem na język polski, będzie realizowana w oparciu o przedmiotowe tłumaczenie. 

5. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi 

numerami i podpisana. 

6. Zamawiający zaleca, aby oferta zawierała szczegółowy spis treści oferty. 

7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane (podpisane) 

własnoręcznie przez osobę(y) podpisującą ofertę. 

8. Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa 

Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za 

wyjątkiem zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy PZP). 

9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

10. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

11. Zamawiający nie wyraża zgody na rozliczenia z Wykonawcą w walutach obcych. 

12. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

13. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP. 

14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych 

lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 

15. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

16. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

17. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

18. Przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej. 

19. Przygotowaną ofertę należy umieścić w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego oraz 

oznaczonej: 

 

„POSTĘPOWANIE 

na świadczenie usług ochrony imprez sportowych na rzecz GKS GieKSa Katowice S.A.  

DZP 1/7/2019” 

Nie otwierać przed dniem 15 lipca 2019 r. przed godz. 10:00 

 

Ponadto na kopercie powinien znajdować się adres zwrotny Wykonawcy. 

20. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie 

składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
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konkurencji (Dz. U z 2018 r. poz. 419) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej 

informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 

posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w 

celu zachowania ich poufności. Informacja zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa winny 

być przez Wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 

przedsiębiorstwa” lub zszyte oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP. 

21. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w art. 25 ustawy PZP, składane są w oryginale 

lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

22. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub 

kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 

23. Wycofanie oferty lub jej zmiany: 

23.1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany 

lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed 

upływem terminu składania ofert. 

23.2. Zmiany, poprawki lub modyfikacje oferty muszą być złożone według zasad 

obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane zmiany oferty muszą zostać 

dodatkowo opatrzone dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku zmian należy 

dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA NR ...”. 

23.3. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie powiadomienia podpisanego przez 

Wykonawcę. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy 

składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy 

dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”. 

23.4. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty zawierające oferty, 

których dotyczy wycofanie. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania. 

23.5. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem kopert 

zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury 

dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty. 

23.6. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania na zasadach 

określonych w art. 84 ust. 2 ustawy PZP. 

 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Miejsce i termin składania ofert:  

a) miejsce składania ofert: GKS GieKSa Katowice S.A., ul. Bukowa 1a, 40-108 Katowice, 

sekretariat, 

b) termin składania ofert: do dnia 12 lipca 2019 roku do godziny 14:00. 

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:  

a) miejsce otwarcia ofert: GKS GieKSa Katowice S.A., ul. Bukowa 1a, 40-108 Katowice, pokój 

numer 122, 

b) termin otwarcia ofert: 15 lipca 2019 roku godzina 10:00. 
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3. Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo, 

podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie.  

4. Koperty lub inne opakowanie zawierające oświadczenie o wycofaniu złożonej oferty otwierane 

będą w pierwszej kolejności.  

5. Koperty lub inne opakowanie zawierające oświadczenie o zmianie złożonej oferty zostaną 

otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który dokonał zmiany złożonej oferty. 

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 

ustawy PZP. 

7. Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy PZP niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na 

stronie internetowej informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach. 

 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 

1. Wykonawca określi cenę brutto (z naliczonym podatkiem od towarów i usług) za realizację 

usługi polegającej na ochronie jednego meczu. 

2. Cena za godzinę winna stanowić cenę ryczałtową, tj. powinna obejmować wszystkie 

wynagrodzenie Wykonawcy wraz z wszystkimi pozostałymi koszty realizacji zamówienia. 

3. Cena podana przez Wykonawcę musi zostać zapisana liczbowo i słownie. 

4. Walutą ceny ofertowej jest złoty polski. 

5. Wykonawca ponosić będzie skutki wynikające z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą 

wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym od Wykonawcy wymagane jest 

szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia i skalkulowania ceny z należytą 

starannością. 

6. Do porównania i oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę wartość brutto zamówienia. 

7. Wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny 

lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonania umowy. 

 

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 

OCENY OFERT 

 

1. W przedmiotowym postępowaniu kryterium wyboru oferty będzie cena rozumiana jako cena 

wykonania zamówienia wraz z podatkiem VAT oraz koncepcja realizacji zamówienia.  

2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione powyżej kryteria i ich 

znaczenie w następujący sposób: 

Kryterium I – cena waga 60% 

Kryterium II – koncepcja realizacji zamówienia waga 40%  

3. Obliczenie wartości punktowej dla poszczególnych kryteriów odbędzie się według wzoru: 
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Kryterium I 

 Wartość punktowa ceny = 60 x (cena minimalna ofert / cena oferty badanej) 

Kryterium II 

Wartość punktowa koncepcji realizacji zamówienia = 40 x (ilość punktów uzyskanych przez 

oferenta / maksymalna ilość punktów) 

4. Zamawiający dokonana oceny spełniania kryterium II oceny ofert poprzez analizę koncepcji 

realizacji zamówienia, w tym w szczególności: 

 

L.p. Elementy 

 

1. Proponowany sposób realizacji zamówienia. 

  

2. Informacja o dodatkowych kwalifikacjach osób za pomocą których Wykonawca będzie 

realizował zamówienie. 

  

3. Czas reakcji na zlecenie Zamawiającego. 

  

4. Opis oczekiwań w zakresie lokalowym i sprzętu (dostęp do sanitariatów, zaplecza 

socjalnego, parkingu). 

  

5. Wskazanie autorskich kierunków działań. 

  

6. Inne autorskie elementy koncepcji. 

 

5. Oferty będą oceniane w skali od 1 pkt. do 100 pkt. wg wzoru: 

 ilość punktów oferty badanej = ilość pkt. kryterium I + ilość pkt. kryterium II. 

6. Każdy z oferentów może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi 

się negocjacji w sprawie ceny. 

7.  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: 

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, 

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ogłoszeniu, 

- została oceniona najwyżej w oparciu o podane kryteria wyboru ofert. 

8. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej 

wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i 

adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone (wraz z uzasadnieniem faktycznym i 

prawnym); 



DZP 1/7/2019 
 

   
„Świadczenie usług ochrony imprez sportowych na rzecz GKS GieKSa Katowice S.A.” 

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania (wraz z uzasadnieniem 

faktycznym i prawnym); 

d) proponowanym terminie zawarcia umowy o zamówienie publiczne z uwzględnieniem 

terminów określonych w art. 94 ustawy PZP; 

e) unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

9. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert. 

10. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie 

lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, 

Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną, a jeżeli zostaną złożone 

oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, do 

złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

11. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej. 

 

XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

1. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, 

cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z 

nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania 

konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), 

wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego 

członków do czasu wykonania zamówienia. 

2. Zawarcie umowy nastąpi według wzoru umowy sporządzonego przez Zamawiającego, zgodnie 

z załącznikiem nr 5 lub 6 do niniejszego ogłoszenia. Zamawiający wymaga zawarcia przez 

Wykonawcę umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z załącznikiem nr 

7 do niniejszej umowy. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla 

się od zawarcia umowy, lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, 

bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których 

mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP. 

 

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XVI. ZALICZKI NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający nie przewiduje się udzielania 

zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  
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XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ: 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 

miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP.  

2. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 

zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 

przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy PZP.  

3. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  

a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;  

b) określenia warunków udziału w postępowaniu;  

c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  

d) odrzucenia oferty odwołującego;  

e) opisu przedmiotu zamówienia;  

f) wyboru najkorzystniejszej oferty.  

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 

rodzaju podpisu. 

 

XVIII. INFORMACJA O FINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH  

Niniejsze zamówienie nie jest finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).  

 

XIX. KLAUZULE INFORMACYJNE Z ART. 13 RODO 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dn. 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”, Zamawiający informuje, że: 

1.1 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w 

sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób: 

a) pod adresem poczty elektronicznej: iod@gkskatowice.eu 

b) pisemnie na adres siedziby Administratora. 

1.2 Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 
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1.3 Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 

ustawy PZP. 

1.4 Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP. 

1.5 Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Wykonawcę 

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. 

1.6 W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

1.7 Wykonawca posiada: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Wykonawcy 

dotyczących, 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy 

(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), 

c) 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 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), 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy dotyczących 

narusza przepisy RODO. 

1.8 Wykonawcy nie przysługuje: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO, 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 

lit. c RODO. 

 

XX. POZOSTAŁE 

Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania 

przyczyny. 

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają 

zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych 

(tj. Dz. U. z 2018 r., poz.1680 z późn. zm.).  

 


