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Warszawa, 22.10.2020r. 
Znak: NZ-28-8/20 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE 
pn. ŚWIADCZENIE USŁUG CAŁODOBOWEJ OCHRONY OSÓB I MIENIA ORAZ TRANSPORTU 

WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH MIEJSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO W WARSZAWIE 
 

Rozdział I 
Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie Nr NZ-28-8/20 prowadzone jest w trybie procedury otwartej (ogłoszenie na 
stronie BIP Zamawiającego) poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty  
750 000 EURO. 
Zamówienia udziela się na podstawie przepisów szczególnych dotyczących tzw. „usług 
społecznych” na podstawie art. 138o w związku z art. 138h rozdziału 6, dział II ustawy Prawo 
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. 2019 poz. 1843 z póż. zm.) – zwanej dalej 
ustawą Pzp oraz na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Miejskim 
Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie. 
Zamawiający będzie prowadził postępowanie w sposób przejrzysty, obiektywny i 
niedyskryminujący, w tym celu stosując wybrane przepisy ustawy Pzp. 
W postępowaniu Zamawiający będzie posiłkował się art. 24aa w/w ustawy dot. procedury 
odwróconej, która kładzie nacisk w pierwszej kolejności na badanie i ocenę ofert. 
Główne punkty przebiegu postępowania 
1. Po publicznym otwarciu ofert w wyznaczonym terminie, Zamawiający zweryfikuje oferty pod 

kątem zaistnienia przesłanek do ich odrzucenia, o których mowa w art. 89 ust 1 oraz 90 ust 3 
ustawy Pzp. 

2. Następnie oferty zostaną poddane ocenie w oparciu o kryteria oceny ofert, określone w 
Rozdziale IX niniejszego ogłoszenia. 

3. Po dokonaniu oceny, ustalony zostanie ranking ofert i tym samym ustalony Wykonawca, 
który złożył ofertę uznaną w powyższy sposób za najkorzystniejszą/najwyżej ocenioną. 

4. Zamawiający dokona badania oferty najwyżej ocenionej pod względem braku podstaw do 
wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia, 
o którym mowa w art. 25a ust 1 ustawy Pzp złożonego wraz z ofertą. 

5. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 
wyznaczonym terminie, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy Pzp. Zamawiający 
dopuszcza złożenie oświadczeń i dokumentów wraz z ofertą. 

6. Po pozytywnej weryfikacji dokumentów złożonych przez Wykonawcę, Zamawiający dokona 
wyboru najkorzystniejszej oferty. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kolejnego wyboru najkorzystniejszej oferty spośród 
innych złożonych w niniejszym postępowaniu ofert w przypadku, gdy nie dojdzie do 
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udzielenia zamówienia Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w 
trakcie pierwszej oceny. 

8. Zamawiający informuje, że informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w 
przypadku, gdy przystępujący do postępowania jest osobą fizyczną zawarte zostały w 
Załączniku Nr 9 do ogłoszenia. 

Rozdział II 
Nazwa i adres Zamawiającego 

Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie, ul. Ratuszowa 1/3, 03-461 Warszawa 
tel.: 22/619-40-41 wew.114 
strona internetowa www.zoo.waw.pl 
adres e-mail: przetargi@zoo.waw.pl 
NIP: 525-000-55-73; REGON 012878673 

Rozdział III 
Kontakt oraz warunki porozumiewania się 

1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: 
W sprawach merytorycznych Marek Łaski tel.: 507-864-457 e-mail: m.laski@zoo.waw.pl 
W sprawach formalno-prawnych Beata Kierzkowska tel.: 22/619-40-41 e-mail: 
przetargi@zoo.waw.pl lub b.kierzkowska@zoo.waw.pl 
Kontakt w dni robocze w godz. 8:00 – 15:00. 

2. Zamawiający prowadzi postępowanie z zachowaniem formy pisemnej i w języku polskim. 
3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem 

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, 
osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną. 

4. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający oraz 
Wykonawcy mogą przekazywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub faksem z 
zastrzeżeniem, że oferty (wraz z  oświadczeniami i dokumentami składającymi się na ofertę, 
również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania), składa się pod rygorem nieważności 
w formie pisemnej w postaci papierowej, opatrzone własnoręcznym podpisem. 

5. Zamawiający informuje, że termin na przesyłanie pytań/wniosków upływa w dniu 
02.11.2020r godz. 15:00, po tym terminie Zamawiający zastrzega sobie prawo nie udzielenia 
odpowiedzi na zadane pytania. 

Rozdział IV 
Opis przedmiotu zamówienia. 

Kod główny CPV: 79710000-4 
1. Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług całodobowej ochrona obiektów, osób i 

mienia oraz odbiór i transport wartości pieniężnych Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w 
Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zawiera Załącznik Nr 1 do 
niniejszego ogłoszenia. 

2. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę zamówienia. 
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Pod uwagę będą brane 

wyłącznie oferty obejmujące całość zamówienia. 
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
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5. Zaleca się, aby Wykonawcy staranie zapoznali się z całością dokumentacji, dotyczącej 
niniejszego postępowania, a także zapoznali się z warunkami związanymi z miejscem realizacji 
przyszłej usługi oraz zdobyli wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania 
oferty. 

Rozdział V 
Termin wykonania zamówienia 

Termin wykonania zamówienia od 31.12.2020 r. godz. 12:00. do 31.12.2022r. do godz. 
12:00 

Rozdział VI 
Warunki udziału w postępowaniu oraz inne wymagania 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełnienia 
warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę w ofercie oświadczeń wymaganych 
przez Zamawiającego, natomiast weryfikacji, na podstawie złożonych dokumentów, zostanie 
poddany Wykonawca, który złoży ofertę najwyżej sklasyfikowaną. 

1. Warunek dotyczy kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 
Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualną, koncesje Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji wydaną na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o 
ochronie osób i mienia (Dz. U. 2020r. poz. 838.) 

2. Warunek dotyczy sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 
Wykonawca spełni powyższy warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony zł) bez 
ograniczeń (bez np. udziału własnego, franszyzy, innych.) za jedno i wszystkie zdarzenia, 
zapewniającą ochronę ubezpieczeniową trwającą przez cały okres obowiązywania umowy. W 
przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia przed terminem zakończenia umowy, 
Wykonawca zobowiązuje się do jej przedłużenia w formie aneksu bądź zawarcia nowej w celu 
zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej. Wykonawca jest zobowiązany co najmniej 3 dni 
przed terminem wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej, wynikającej z poprzedniej umowy 
ubezpieczenia, dostarczyć Zamawiającemu kopię nowego dokumentu ubezpieczenia. W 
przypadku, gdy fakt opłacenia składek nie wynika z samej treści umowy ubezpieczenia, 
Wykonawca powinien załączyć do umowy inny dokument potwierdzający odprowadzanie 
stosownych składek (np. wyciąg z konta bankowego, rachunek, itp.). 

3. Warunek dotyczy zdolności technicznej lub zawodowej. 
Wykonawca spełni powyższy warunek w zakresie posiadanego doświadczenia, jeżeli 
wykaże, że: 

3.1. wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 usługę obejmującą ochronę osób i 
mienia oraz transport wartości pieniężnych przez okres co najmniej 12 miesięcy na rzecz 
tego samego podmiotu o wartości nie mniejszej niż 600 000 zł brutto w skali 12 miesięcy. 

3.2. dysponuje 20 osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, z których każda jest wpisana 
na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, zgodnie z ustawą z dnia 22 
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sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia. Posiada minimum dwuletnie doświadczenie w 
zakresie ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, posługuje się 
swobodnie językiem polskim w mowie i w piśmie, osoby wskazane do pełnienia funkcji 
dowódcy zmiany lub inna osoba na zmianie dodatkowo posługują się językiem angielskim w 
stopniu komunikatywnym. 

Rozdział VII 
Warunek dotyczy wykluczenia wykonawcy 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust 1 oraz art. 24 
ust 5 pkt 1 ustawy Pzp. 
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu 
dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty 
metodą spełnia/nie spełnia. 

1. Informacje dot. możliwości powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom: 
Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę zamówienia. 

2. Informacje dot. wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum, 
spółka cywilna): 
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego 
ubiegania się o zamówienie wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja prowadzona będzie 
wyłącznie z pełnomocnikiem. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których 
oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy zostaną wezwani przez 
zamawiającego do przedstawienia stosowej umowy regulującej współpracę tych 
wykonawców. 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

3. Informacje dot. przynależność do grupy kapitałowej 
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia 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 (zgodnie z załącznikiem Nr 7). W przypadku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dowody, dokumenty 
bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

Rozdział VIII 
Wykaz żądanych dokumentów i oświadczeń 

1. Wykaz dokumentów, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą 
1.1. Formularz ofertowy Załącznik Nr 2 
1.2. Formularz cenowy Załącznik Nr 3 
1.3. Oświadczenie potwierdzające brak przesłanek wykluczenia z postępowania – wzór;   

Załącznik Nr 5 
1.4. Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu – wzór;  

Załącznik Nr 6 
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2. Dokumenty składane po otwarciu ofert 
Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VII pkt. 3 – 
Załącznik Nr 7 do ogłoszenia 

3. Wykaz żądanych przez zamawiającego oświadczeń/dokumentów, jakie Wykonawca będzie 
zobowiązany złożyć na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia. 
Zamawiający wezwie Wykonawcę, który uzyskał najwyższą ilość punktów w kryterium 
określonym w Rozdziale IX do dostarczenia n/w dokumentów: 

3.1. 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 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 
W/w dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 

3.2. Aktualną koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wydaną na podstawie 
ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r o ochronie osób i mienia (Dz. U. 2020 poz. 935). 

3.3. Dokument (w szczególności opłacona polisa OC) potwierdzający, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. 

3.4. Wykaz usług wykonanych jak również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert, zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale VI pkt 
3.1., Wykonawca zobowiązany jest również dostarczyć dokumenty potwierdzające, że 
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np. referencje). W przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje, bądź inne dokumenty 
potwierdzające ich należyte wykonywanie, powinny być wydane nie wcześniej niż 3 m-ce 
przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 8 do 
ogłoszenia. 

3.5. Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia, potwierdzający spełnienie warunku 
określonego w Rozdziale VI pkt 3.2. Wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 8 do ogłoszenia. 

Rozdział IX 
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający kierował się będzie następującymi 

kryteriami oceny ofert 
1.1 Oferowana cena brutto całej usługi - 70% 
1.2 Cena jednostkowa za jeden konwój wartości pieniężnych – 10% 
1.3 Dodatkowy monitoring (zainstalowanie dodatkowych kamer) – 15% 
1.4 Doświadczenie zawodowe – 5% 

2. Sposób przyznawania punktów: 
2.1. Kryterium określone w pkt 1.1. będzie rozpatrywane na podstawie ceny (brutto), 

podanej przez wykonawcę w ofercie. Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na 
podstawie wzoru: 

       Cmin 

C =    ------------  x 70 pkt 
      Co 
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gdzie:Cmin - cena (brutto) oferty najtańszej 
Co - cena (brutto) oferty ocenianej 

 Oferta z najniższą ceną (brutto) może uzyskać maksymalnie 70 punktów. 
 

2.2. Kryterium określone w pkt 1.2. będzie rozpatrywane na podstawie jednostkowej ceny 
(brutto), podanej przez wykonawcę w ofercie. Liczba punktów w tym kryterium 
zostanie obliczona na podstawie wzoru: 

       Cmin 

C =    ------------  x 10 pkt 
      Co 

 

gdzie:Cmin - cena jednostkowa (brutto) oferty najtańszej 
Co - cena jednostkowa (brutto) oferty ocenianej 

 Oferta z najniższą ceną jednostkową (brutto) za konwój wartości pieniężnych może 
uzyskać maksymalnie 10 punktów. 

2.3. Kryterium określone w pkt 1.3. oceniane będzie na podstawie informacji zawartych w 
ofercie. Wykonawca na własny koszt zainstaluje kamery cyfrowe z rejestratorami w 
miejscu wskazanym przez zamawiającego. Przez cały okres trwania umowy 
Wykonawca będzie zainstalowane kamery konserwował oraz naprawiał. Po 
zakończonej umowie wykonawca kamery może zdemontować. 
Punktacja w kryterium zostanie obliczona w następujący sposób: 
1) za zainstalowanie na koszt Wykonawcy kamer cyfrowych w pomieszczeniach przy 

ul. Ratuszowej i bramie przy ul. Gdańskiej z podglądem wizji dostarczonym do stacji 
monitoringu agencji ochrony oraz rejestrator obrazu zainstalowany we wskazanym 
pomieszczeniu przez Zamawiającego - 5 pkt 

2) za zainstalowanie na koszt Wykonawcy 1 kamery cyfrowej zewnętrznej z 
rejestratorem – 1 pkt. 
za maksymalną ilość zainstalowanych kamer cyfrowych zewnętrznych z 
rejestratorem zaproponowaną przez wykonawcę 10 pkt, pozostałe 
proporcjonalnie. 
Maksymalna ilość punktów jaką Wykonawca może uzyskać w tym kryterium wynosi 
15 pkt. 

2.4. Kryterium określone w pkt 1.4. oceniane będzie na podstawie informacji zawartych w 
ofercie. Przyjmuje się zasadę przyznawania wartości punktowej za ilość usług 
wykonanych lub wykonywanych zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale VI 
ppkt 3.1 

Punktacja w kryterium zostanie obliczona w następujący sposób: 
Wskazanie przez wykonawcę w Formularzu ofertowym - 1 usługi – 0 pkt 
Wskazanie przez wykonawcę w Formularzu ofertowym – 2 usługi – 1 pkt 
Wskazanie przez wykonawcę w Formularzu ofertowym – 3 usługi i więcej – 5 pkt 
Maksymalna ilość punktów jaką Wykonawca może uzyskać w tym kryterium wynosi 5 pkt. 

 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta wykonawcy, który spełni wszystkie warunki 
postawione przez Zamawiającego oraz uzyska największą liczbę punktów w punktacji łącznej 
za poszczególne kryteria oceny ofert. 
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4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawiają taki sam bilans punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z 
najniższą ceną 

Rozdział X 
Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną 
propozycję. Złożenie większej ilości ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych 
przez danego wykonawcę. 

2. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 
dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) 
wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii 
poświadczonej notarialnie. 

3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. spółka cywilna, 
konsorcjum) oferta winna być podpisana przez wszystkich wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie lub ustanowionego pełnomocnika. 

4. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 
zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych 
dokumentach. 

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
6. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała 

oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona, uniemożliwiając jej 
samoistną dekompletację. 

7. Poprawki lub zmiany w ofercie powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę 
podpisującą ofertę. 

8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonej oferty i dokumentów. 

9. Zamawiający w ofercie poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z 
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, a także inne omyłki 
polegające na niezgodności oferty z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w 
dokumentacji postępowania niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie 
zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

10. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego 
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą 
(firmą) i adresem wykonawcy, zaadresowane na adres zamawiającego podany w pkt II. oraz 
opisane: 

Znak: NZ-28-8/20 
Oferta – „Świadczenie usług całodobowej ochrony osób i mienia oraz transport wartości 

pieniężnych ZOO” 
Nie otwierać przed dniem 12.11.2020 r., godz. 10:30 

 
11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w złożeniu oferty, w szczególności 

spowodowane przyczynami leżącymi po stronie operatora publicznego lub dostarczenia 
oferty do innego miejsca niż wskazane w Rozdział XI pkt. 1. 
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12. Oferta złożona po terminie wskazanym w Rozdziale XI pkt. 1 zostanie, zwrócona Wykonawcy. 
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy z kolejnym w rankingu wykonawcą, 

jeżeli wykonawca wybrany do realizacji zamówienia uchyla się od zawarcia umowy, w takim 
przypadku zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych 
ofert. 

14. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

Rozdział XI 
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca, w Recepcji w 
siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Ratuszowej 1/3, w terminie do dnia 
12.11.2020 roku do godz. 10:00 

2. Otwarcie ofert nastąpi w budynku administracyjnym ZOO, w sali konferencyjnej w siedzibie 
zamawiającego w Warszawie przy ul. Ratuszowej 1/3 w dniu 12.11.2020 r. roku o godz. 10:30 

3. Otwarcie ofert jest jawne. Wszystkie osoby, które zdecydują się na udział w publicznym 
otwarciu ofert zobowiązane są do przestrzegania wszystkich zasad reżimu sanitarnego. 
Informacje dotyczące zasad sanitarnych związanych z COVID-19 można znaleźć na stronie 
internetowej Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie zoo.waw.pl 

4. Podczas otwarcia ofert obowiązują zasady reżimu sanitarnego ustalone na czas stanu 
epidemii. 

Rozdział XII 
Postępowanie w przypadku niezgodnego z ustawą lub ogłoszeniem działania Zamawiającego 

1. Wykonawca może poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami art. 138o ustawy 
Prawo zamówień publicznych lub z treścią niniejszego ogłoszenia czynności podjętej przez 
Zamawiającego lub zaniechaniu czynności, do której jest zobowiązany na podstawie art. 138o 
ustawy Pzp lub treści ogłoszenia. 

2. W przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności przekazanej informacji, Zamawiający 
powtórzy czynność albo dokona czynności zaniechanej informując o tym fakcie wykonawców 
w sposób przewidziany w ogłoszeniu. 

 
 
 

Z A T W I E R D Z I Ł 
 

Z-ca Dyrektora  
Katarzyna Myszkorowska 


