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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera: 

 

I. Nazwę oraz adres Zamawiającego; 

II. Tryb udzielenia zamówienia; 

III. Opis przedmiotu zamówienia; 

IV. Informacje dodatkowe; 

V. Termin wykonania zamówienia; 

VI. Warunki udziału w postępowaniu; 

VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 

wykluczenia; 

VIII. Podwykonawcy 

IX.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami; 

X. Wymagania dotyczące wadium; 

XI. Termin związania ofertą; 

XII. Opis sposobu przygotowania ofert; 

XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert; 

XIV. Opis sposobu obliczenia ceny; 

XV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert; 

XVI.  Wezwanie do złożenia dokumentów lub wyjaśnień 

XVII.  Odrzucenie oferty i wykluczenie z postępowania 

XVIII.  Unieważnienie postępowania 

XIX.  Wybór oferty najkorzystniejszej 

XX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

XXI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

XXII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór 

umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w 

sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach; 

XXIII. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp; 

XXIV. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 5    

ustawy Pzp; 

 

Załączniki do SIWZ: 

 

Załącznik nr 1 -  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

Załącznik nr 2 -  Wzór oświadczenia - składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp 

dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 -  Wzór oświadczenia - składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp    

dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania. 

Załącznik nr 4 -  Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej. 

Załącznik nr 5a - Wzór wykazu usług. 

Załącznik nr 5b - Wzór wykazu usług. 
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Załącznik nr 6 -   Wzór wykazu usług do oceny w kryterium doświadczenie. 

Załącznik nr 7 -   Wzór formularza ofertowego. 

Załącznik nr 8 -   Wzór umowy. 
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Rozdział I 

Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

 

Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - 

Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie 

ul. Prawdziwka 2,  

02-973 Warszawa, Polska 

NIP 525-15-75-083 

Telefon (22) 754 26 10; faks: (22) 757 66 45 

Strona internetowa: www.ogrod-powsin.pl 

 

Rozdział II 

Tryb udzielenia zamówienia. 

 

1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138 o ust. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm. - dalej 

„ustawa” lub „uPzp”), dla zamówień  na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o 

szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia poniżej 750 000 euro. 

 

 

Rozdział III 

Opis przedmiotu zamówienia. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na całodobowej ochronie 

terenu i mienia zlokalizowanego na terenie Zamawiającego przy ul. Prawdziwka 2 

w Warszawie oraz ochronie osób legalnie tam przebywających. Wykonawca zobowiązany 

jest również do świadczenia obsługi portierskiej. 

Z uwagi na fakt, że zakres przedmiotu zamówienia będzie świadczony w obiekcie 

użyteczności publicznej, na terenie, którego może przebywać jednorazowo duża grupa 

osób, w tym osoby nieletnie oraz w podeszłym wieku, pracownicy zatrudnieni przy 

realizacji przedmiotowego zamówienia muszą charakteryzować się wysoką kulturą 

osobistą oraz umiejętnością udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zakres usług 

objętych przedmiotem zamówienia musi być prowadzony przez 24 godziny na dobę we 

wszystkie dni tygodnia (w tym w niedziele i święta). Wykonawca zobowiązany jest do 

przestrzegania przepisów wynikających z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie 

osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz.1432). W okresie realizacji przedmiotu 

zamówienia Zamawiający wymaga świadczenia usług przez 2 pracowników na zmianie. 

2. Wykonawca kalkulując cenę zobowiązany jest uwzględnić wysokość minimalnego 

wynagrodzenia o pracę ustalanego na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 

września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. 

(DZ. U. z 2016 r. poz. 1456) oraz wysokość minimalnej stawki godzinowej ogłoszonej w 

Obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2016 r. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.  

3. Usługa, jako wymieniona w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE zaliczana jest do 

kategorii „usług społecznych i innych szczególnych usług”. 

4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

79710000-4 - Usługi ochroniarskie 

79714000-2 Usługi w zakresie nadzoru 

http://www.ogrod-powsin.pl/
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Rozdział IV 

Informacje dodatkowe. 

 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 

6 ustawy 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

5. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

9. Na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy Wykonawca jest zobowiązany umieścić w składanej 

ofercie informację o części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom i 

wskazać nazwy (firmy) podwykonawców. 

10.  Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia. 

 

Rozdział V 

Termin wykonania zamówienia. 

 

1. Umowa obowiązuje na czas oznaczony, tj. od dnia zawarcia na okres 12 miesięcy. 

2. Przedmiotowe zamówienie będzie realizowane od dnia 1 stycznia 2017 r. (godz. 08.00) 

 

Rozdział VI 

Warunki udziału w postępowaniu. 

 

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

1) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

A. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów; 

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż posiada uprawnienia do 

wykonywania działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem, tj. 

aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony 

osób i mienia w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotowego zamówienia, 

B. sytuacji ekonomicznej i finansowej - w celu potwierdzenia spełnienia warunku 

Wykonawca musi wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o sumie 

gwarancyjnej nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto.  

C. Zdolności technicznej lub zawodowej - w celu potwierdzenia spełnienia warunku 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż należycie wykonał w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych również wykonuje należycie, co najmniej: 

a) 3 usługi polegające na ochronie terenów publicznych parków przez okres co 

najmniej 12-stu miesięcy dla każdej wykazanej usługi (w przypadku 

wykazania doświadczenia usługami Wykonywanymi Zamawiający żąda, żeby 

Wykonawca wykazał, nie później niż na dzień składania ofert Wykonanie w/w 

usług przez okres co najmniej 12 miesięcy) lub co najmniej 3 usługi polegające 
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na ochronie budynków użyteczności publicznej, do których przylegają 

zewnętrzne tereny zielone dostępne publicznie (w przypadku wykazania 

doświadczenia usługami Wykonywanymi Zamawiający żąda, żeby 

Wykonawca wykazał, nie później niż na dzień składania ofert Wykonanie w/w 

usług przez okres co najmniej 12 miesięcy). Wartość każdej z wykonanych 

usług nie może być niższa niż 150.000,00 zł. brutto w okresie 12 miesięcy 

realizacji. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego 

usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma 

obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej, oraz 

b) 3 usługi ochrony imprez biletowanych, w których uczestniczyło każdorazowo, 

co najmniej 300 osób.  

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

ustawy; 

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny 

wpływ na realizację zamówienia.  

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w 

Rozdziale VI ust. 1. pkt 1) SIWZ 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. 

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 

tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów 

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, z 

którego będzie wynikać, jaki jest zakres dostępnych zasobów innego podmiotu, sposób 

wykorzystania tych zasobów przy wykonywaniu zamówienia oraz zakres i okres udziału 

innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

5. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

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

wykazania przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, 

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

ust. 1 pkt 13-22 i art. 24 ust. 5 ustawy wskazane w Rozdziale XXIII i XXIV SIWZ. 

6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli 

podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, na zasadach określonych w 

Rozdziale VI, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa 

w Rozdziale VII ust. 1 pkt 1.1. 

8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu, o którym mowa w ust. 3, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 

wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 

zamawiającego:  

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, 

o których mowa w ust. 3. 
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Rozdział VII 

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

 oraz braku podstaw do wykluczenia 

 

1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca 

zobowiązany jest załączyć do oferty: 

1.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 

(dokument należy złożyć w oryginale. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do 

SIWZ). 

1.2. koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest 

wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w 

państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania. 

1.3. dokumentu (np. opłaconej polisy potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii) 

potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną nie mniejszą niż 300 000,00 zł brutto, potwierdzająca spełnienie 

warunku określonego w Rozdziale VI ust.1 pkt 1) lit. B. SIWZ. 

1.4. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych także 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie 

niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej, 

wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania (wzór wykazu 

stanowi załącznik nr 5a i 5b do SIWZ), wraz z dowodami potwierdzającymi, że ujęte 

w wykazie usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.  

Przy czym, dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. 

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje 

bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawca 

zobowiązany jest załączyć do oferty:  

2.1. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z przyczyn określonych w Rozdz. XXIII i 

XXIV SIWZ. (dokument należy złożyć w oryginale. Wzór oświadczenia stanowi 

załącznik nr 3 do SIWZ) 

2.2. 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, o których mowa w Rozdz. XXIV ust. 

1 - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  

2.3. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, 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 (oryginał 

lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem) 
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2.4. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy 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 albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

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 (oryginał lub kopia poświadczona za 

zgodność z oryginałem)   

3. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia 

ofert, Wykonawca przekaże Zamawiającemu:  

 oświadczenie o przy przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) uPzp. 

(Oświadczenie należy złożyć w oryginale. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do 

siwz).  

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, 

o którym mowa w pkt 2.1. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie. 

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

wymagane jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy, o których mowa powyżej, 

ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

6. Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne: 

6.1. jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 

- w pkt 2.2. 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 (dokumenty powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 

- w pkt 2.3 i 2.4. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, 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 (dokumenty powinny 

być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert). 

6.2. 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. 6.1, 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. 

7. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega na 

zdolnościach  lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w Rozdziale VI 

ust. 3-6, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych 
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podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdz. VIII ust. 2 pkt 2.2.-2.4. Zamawiający 

żąda przedstawienia ww. dokumentów także dotyczących podwykonawcy, któremu 

Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest 

podmiotem, na którego zasobach Wykonawca polega na zasadach określonych w 

Rozdziale VI ust. 4- 7.   

8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, 

na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie 

dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem 

następuje w formie pisemnej. W przypadku dokumentów wielostronicowych, należy 

poświadczyć za zgodność z oryginałem każdą stronę dokumentu, ewentualnie 

poświadczenie może znaleźć się na jednej ze stron wraz z informacją, których stron 

poświadczenie dotyczy. 

9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

10. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą 

wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego 

podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych 

lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

11. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o 

których mowa w nin. Rozdziale w formie elektronicznej pod określonym adresem 

internetowym ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera 

samodzielnie z tych baz wskazane przez Wykonawcę dokumenty lub oświadczenia. Jeśli 

wskazane przez Wykonawcę do pobrania ww. dokumenty są w języku obcym, 

Zamawiający żąda przedstawienia przez Wykonawcę tłumaczenia tych dokumentów na 

język polski. 

 

Rozdział VIII.  

Podwykonawcy 
 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w Rozdziale VI SIWZ, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie, spełnia je w stopniu nie mniejszym, niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

3. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie 

jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, przedstawi dokumenty, o 

których mowa w Rozdz. VII ust. 2 pkt 2.2.- 2.4. dotyczące tego podwykonawcy. 

4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w 

postępowaniu, składa dokumenty, o których mowa w Rozdz. VII ust. 2 pkt 2.2.-2.4. 

dotyczące tych podwykonawców. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem 

podwykonawców Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części 

zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez 

Wykonawcę firm podwykonawców. 
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Rozdział IX 

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami. 
 

1. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, wszelkie oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje pomiędzy zamawiającym oraz wykonawcami będą 

przekazywane: 

1) Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, odbywa się za pośrednictwem 

operatora pocztowego , za pośrednictwem posłańca, faksu, przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej lub osobiście na adres 

 

Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny –  

Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie 

ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa,  

lub  

2) faksem na numer (22) 757 66 45, 

  lub  

3) drogą elektroniczną na adres e-mail: ob.sekr@obpan.pl 

Godziny pracy Zamawiającego: dni robocze od poniedziałku do piątku: 7
30

-15
30 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca będą przekazywać oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na 

żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. 

W przypadku niepotwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania przekazanych przez 

Zamawiającego zawiadomień, oświadczeń wniosków lub informacji, Zamawiający uzna, 

że dotarły one do Wykonawcy w dniu i godzinie ich nadania i były czytelne. 

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Jeżeli 

wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca 

dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień 

niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. 

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa 

powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 

pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie 

internetowej, na której udostępniono SIWZ. 

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ będzie zamieszczana na stronie 

internetowej, na której udostępniono SIWZ. 

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu: 

1) okoliczności wynikających z niewłaściwego zabezpieczenia lub opisania przez 

Wykonawcę koperty, w której znajduje się składana przez niego oferta lub zmiana 

oferty; 

2) okoliczności wynikających z niewłaściwego zabezpieczenia przez Wykonawcę 

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

3) nieotrzymania przez Wykonawcę informacji związanych z prowadzonym 

postępowaniem w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie błędnego 

adresu, numeru telefonu, faxu, adresu e-mail lub numeru sprawy. 

6. We wszelkiej korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania zaleca się wskazywać 

na znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego lub nazwę zamówienia 

nadaną przez Zamawiającego. 

mailto:ob.sekr@obpan.pl
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7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych 

odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego. 

8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

9. Zamawiający informuje, że przepisy ustawy nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - 

zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z 

Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że 

Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w 

szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie. 

 

Rozdział X 

Wymagania dotyczące wadium. 

 

1. Składając ofertę każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium. 

Kwota wymaganego wadium wynosi: 7.000,00 zł. (słownie: siedem tysięcy zł 0/00). 

2. Wadium musi zostać wniesione na cały okres terminu związania ofertą. 

3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 

4. Wadium może być wnoszone w formie:  

1) pieniądza - Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy 

Zamawiającego, tj.: 

Bank Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa 

IBAN: PL 80 1130 1017 0020 1462 9420 0026 

SWIFT: GOSKPLPW 

z podaniem tytułu „WADIUM- Ochrona osób i mienia 

na terenie Polskiej Akademii Nauk Ogrodu Botanicznego - 

Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie” 

2) poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;  

3) gwarancji bankowych, 

4) gwarancji ubezpieczeniowych,  

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r Nr 0, poz. 359 z późn. zm.). 

5. Wadium w formie pieniężnej (przelew) musi zostać zaksięgowane na rachunku 

Zamawiającego przed wskazanym terminem składania ofert: (dzień, godzina, minuta 

składania ofert) 

6. Kserokopię potwierdzenia złożenia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do 

oferty. 

7. Z dokumentu wadium wniesionego w formach określonych w ust.4 pkt 2-5 powinno 

wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności w sposób nieodwołalny, 

bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego , zobowiązanie Gwaranta do 

wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 

ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy.  

8. Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 4 pkt 2-5, musi zawierać zobowiązanie 

gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 

5 ustawy, przy czym:  

1) w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, 

dokumenty te muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia 
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Zamawiającego z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

działań lub zaniechań,  

2) dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz 

Zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze żądanie,  

3) dokumenty te zostaną złożone w oryginale.  

9. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ust. 1, 1a, 2, 4 

ustawy.  

10. Zamawiający zwraca wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 

terminem składania ofert (art. 46 ust. 2 ustawy). 

11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium, na zasadach określonych w art. 46 ust. 

3 ustawy.  

12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie 

złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w 

art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, 

pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 

ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 

wykonawcę jako najkorzystniejszej.  

13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca którego oferta 

została wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiającego, w przypadku gdy:  

1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie,  

2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 

Rozdział XI 

Termin związania ofertą. 

 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 

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

3. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia 

umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, 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. 

4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty 

wadium. 

5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, 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. 

 

Rozdział XII 

Opis sposobu przygotowania ofert. 

 

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 



13 

 

1) wypełniony formularz ofertowy, sporządzony wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 7 

do SIWZ,  oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale VII 

SIWZ.  

2) pełnomocnictwo do podpisania oferty (o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej 

czynności nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą) - w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie; 

3) zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeśli Wykonawca polega na zasobach podmiotu 

trzeciego (oryginał); 

4) dokumenty dotyczące podmiotów trzecich lub podwykonawców, o których mowa w 

SIWZ (jeśli dotyczy) 

5) dokument, o którym mowa w ust. 12 niniejszego rozdziału (jeżeli dotyczy), 

6) dowód wniesienia wadium zgodnie z postanowieniami w Rozdziale IX SIWZ. 

formularz Doświadczenia wykonawcy (załącznik nr 6 do SIWZ), o którym mowa w 

Rozdziale XVI (dokument ten nie podlega uzupełnieniu na dalszym etapie 

postępowania). W wykazie tym należy podać inne usługi niż wskazane na spełnienie 

warunku udziału w postępowaniu w wykazie usług (sporządzonego według wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 5a do SIWZ). 

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

3. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ, w 

języku polskim i w formie pisemnej oraz powinna być sporządzona czytelnym podpisem 

przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania 

zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

4. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w 

postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci 

kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć do oferty. 

5. Ofertę należy złożyć w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu w:  

Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności 

Biologicznej w Powsinie ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa,  

w Sekretariacie w budynku „Gronówek” w godz. 8.00 - 15.00. 

6. Opakowanie (koperta) z ofertą powinno być oznakowane w poniższy sposób:  

1) opis zawartości koperty: „OFERTA PRZETARGOWA NA Ochronę osób i mienia 

na terenie Polskiej Akademii Nauk Ogrodu Botanicznego - 

Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie 

 Nie otwierać przed godz. 12
00  

w dniu 12.12.2016r.”, 

2) adresat: Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania 

Różnorodności Biologicznej w Powsinie 

ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa  

3) nadawca: nazwa, dokładny adres i numery telefonów Wykonawcy (dopuszcza się 

odcisk pieczęci). 

UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed 

terminem w przypadku nieprawidłowego oznaczenia koperty. 

7. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 

3 ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i 

obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym 

przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w Rozdziale VIII SIWZ. 

Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym 

zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 

8. Wskazane jest, aby wszystkie zapisane, zadrukowane strony oferty były kolejno 

ponumerowane, złączone w sposób uniemożliwiający jej dekompletację. 
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9. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze 

lub inną trwałą i czytelną techniką biurową. 

10. Wszelkie poprawki, zmiany lub wykreślenia w tekście oferty muszą być parafowane 

i datowane przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty. 

11. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione 

do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – zgodnie 

z wpisem do właściwego rejestru. 

12. Jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty, oświadczeń, reprezentowania 

Wykonawcy/Wykonawców w postępowaniu wynika z pełnomocnictwa - winno być ono 

udzielone (podpisane) przez osobę /osoby uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego 

rejestru, oraz dołączone do oferty. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału 

lub kopii potwierdzonej notarialnie. 

13. Zapis ustępu poprzedzającego stosuje się odpowiednio do dalszych pełnomocnictw. 

14. Wymagane w SIWZ dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz 

z tłumaczeniem na język polski.  

15. Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) powinny zostać 

umieszczone w odrębnej, zaklejonej kopercie, opisanej „tajemnica przedsiębiorstwa” 

dołączonej do oryginału oferty. Wykonawca w treści oferty, powinien umieścić, we 

właściwym dla zastrzeżonego dokumentu miejscu, informację, że jest on zastrzeżony 

oraz wykazać, że zastrzeżony dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa (art. 8 ust. 3 

ustawy). Stosownie do powyższego, jeśli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków 

wynikających z ustawy, Zamawiający będzie miał podstawę do uznania, że zastrzeżenie 

tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym potraktuje daną 

informację, jako niepodlegającą ochronie i niestanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa w 

rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

16. Zaleca się opracowanie pierwszych stron oferty wg załączonego do SIWZ wzoru. 

Niezastosowanie wzoru określonego w Załączniku nr 7 nie spowoduje odrzucenia oferty. 

Jednakże Zamawiający wymaga, żeby w złożonej ofercie znalazły się wszystkie 

oświadczenia i informacje zawarte we wzorze oferty. 

17. Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu do składania 

ofert zmienić lub wycofać ofertę. O wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty 

przed ostatecznym terminem składania ofert należy pisemnie zawiadomić 

Zamawiającego. 

18. Zmiany do oferty należy umieścić w oddzielnej, zaklejonej i nienaruszonej kopercie 

z dopiskiem „ZMIANA”. Na kopercie musi znajdować się nazwa Wykonawcy, dokładny 

adres i numer telefonu Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci). 

19. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie 

 ostatecznego terminu składania ofert. 

20. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, 

Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia 

wszczęcia postępowania. 

21. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy 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. 
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Rozdział XIII 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

 

1. Miejsce składania ofert - Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie 

przy ul. Prawdziwka 2 w Sekretariacie w budynku „Gronówek” w godz. 8.00 - 15.00 

2. Termin składania ofert - do 12.12.2016 r. do godz. 10:00, 

3. Oferty złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone. 

4. Miejsce otwarcia ofert - w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, przy 

ul. Prawdziwka 2 w budynku „Przyszklarniowym”, Sala konferencyjna na 

pierwszym piętrze, 

5. Termin otwarcia ofert - 12.12.2016 r. o godz. 10:30 

6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za pozostawienie oferty w innym 

pomieszczeniu niż wskazane w ust. 1 jako miejsce składania ofert. 

7. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina 

wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy 

kurierską. 

8. Otwarcie ofert jest jawne. 

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

ustawy 

10.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) 

oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oraz elementów 

podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert. 

11.Osoby zainteresowane udziałem w sesji otwarcia ofert proszone są o stawiennictwo i 

oczekiwanie w budynku „Przyszklarniowym”, przed Salą konferencyjną na pierwszym 

piętrze co najmniej na 5 minut przed terminem określonym w ust 5. 

 

Rozdział XIV 

Opis sposobu obliczenia ceny. 

 

1. Wykonawca w formularzu ofertowym poda cenę brutto za wykonanie przedmiotu 

zamówienia, wartość podatku VAT oraz cenę netto. Stawka podatku VAT jest określana 

zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016r. 

poz. 710, z późn. zm.). Według ustaleń Zamawiającego stawka podatku VAT wynosi 23%. 

2. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do wykonania 

przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w Opisie przedmiotu 

zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ oraz zgodnie z wzorem umowy, 

stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ oraz wszelkie opłaty, które mogą wystąpić przy 

realizacji przedmiotu zamówienia, podatki, zysk, narzuty, ewentualne upusty, oraz 

pozostałe składniki cenotwórcze. Cena ma charakter ryczałtowy w rozumieniu art. 632 

Kodeksu cywilnego. 

3. Ewentualne rabaty, upusty muszą być wliczone w cenę oferty. 

4. Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc 

po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania tj.: 

a) ułamek kończący się cyfrą od 1 do 4 zaokrąglić należy w dół, 

b) ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 zaokrąglić należy w górę. 

W przypadku gdy cena po przecinku wynosi zero groszy Wykonawca nie ma obowiązku 

określania ceny zgodnie z powyższą zasadą. 

5. Ocenie podlegać będzie cena brutto oferty za realizację zamówienia. 
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6. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną przez Wykonawcę w ofercie wyrażoną 

słownie oraz cyfrowo za prawidłową Zamawiający uzna wartość (cenę) wyrażoną słownie 

z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy. 

7. Jeżeli złożono 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 doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od 

towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

Wykonawca, składając ofertę, ma obowiązek poinformować 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. 

8. Wykonawca zagraniczny, którego dotyczą przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług (Dz. U. 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) dotyczące 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, oblicza cenę oferty bez uwzględnienia w niej 

kwoty należnego podatku VAT, w formularzu podając wyłącznie wartość netto, 

Zamawiający w takim przypadku zastosuje zapisy ust. 7.  

 

Rozdział XV 

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

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 

1. W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający 

będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami: 

- cena brutto za cały okres realizacji zamówienia - waga 80% 

- doświadczenie - waga 20 % 

Dla celów porównawczych, przyjmuje się, że 1% = 1 pkt. 

2. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, zgodnie z następującymi zasadami: 

1) Kryterium „Cena” zostanie ocenione na podstawie podanej przez Wykonawcę w 

ofercie łącznej ceny brutto wykonania zamówienia. Ocena punktowa w ramach 

kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie ze wzorem: 

Cmin 

C = ----------------- x 80 pkt  

Cbad 

gdzie: 

Cmin - oznacza najniższą zaproponowaną cenę, 

Cbad - oznacza cenę zaproponowaną w badanej ofercie, 

C - liczbę punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena. 

2) Kryterium „doświadczenie” oznaczone jako  „D” 

a) W kryterium „doświadczenie pod uwagę będzie brana liczba wykazanych 

usług w formularzu „Wykaz usług do oceny w kryterium doświadczenie” 

będącym załącznikiem nr 6 do SIWZ, spełniających następujące 

wymagania:  

usługi polegające na ochronie terenów publicznych parków przez okres 

co najmniej 12-stu miesięcy dla każdej wykazanej usługi (w przypadku 

wykazania doświadczenia usługami Wykonywanymi Zamawiający żąda, 

żeby Wykonawca wykazał, nie później niż na dzień składania ofert 

Wykonanie w/w usług przez okres co najmniej 12 miesięcy) lub usługi 

polegające na ochronie budynków użyteczności publicznej, do których 

przylegają zewnętrzne tereny zielone dostępne publicznie (w przypadku 
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wykazania doświadczenia usługami Wykonywanymi Zamawiający żąda, 

żeby Wykonawca wykazał, nie później niż na dzień składania ofert 

Wykonanie w/w usług przez okres co najmniej 12 miesięcy) 

b) Maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w tym kryterium 

to 20 pkt. Ilość punktów w kryterium „doświadczenie” zostanie 

przyznana, zgodnie z poniższym sposobem obliczana punktów: 

1 usługa - 1 pkt. 

2 usługi - 5 pkt. 

3 usługi - 10 pkt. 

4 usługi - 15 pkt. 

5 usług i więcej - 20 pkt. 

Uwagi dotyczące kryterium doświadczenie: 

 Usługi wykazane w ww. wykazie będą brane tylko pod uwagę 

wyłącznie do oceny w kryterium doświadczenie. Wykaz ten nie 

jest dokumentem potwierdzającym spełnianie warunku udziału w 

postępowaniu. 

 W sytuacji, gdy Wykonawca nie dołączy do oferty formularza 

„Wykaz usług do oceny w kryterium doświadczenie” będącego 

załącznikiem nr 6 do SIWZ wraz z dowodami potwierdzającymi, 

czy usługi zostały wykonane należycie, oferta Wykonawcy 

w ramach kryterium „Doświadczenie” otrzyma 0 pkt.  

 Jeśli usługa wykazana w formularzu „Wykaz usług do oceny 

w kryterium doświadczenie” jest jedną z usług wykazaną 

w załączniku nr 5a do SIWZ będącym dokumentem 

potwierdzającym spełnianie warunku udziału w postępowaniu, to 

nie będzie ona brana pod uwagę przy przyznawaniu punktów za 

kryterium „Doświadczenie”. Zamawiający przyzna punkty za 

dodatkowe doświadczenie ponad minimalne doświadczenie 

wymagane w warunku udziału w postępowaniu.  

3) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która po zsumowaniu liczby 

punktów uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach uzyska największą liczbę 

punktów, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku:  

Łączna ilość punktów dla badanej oferty będzie liczona wg następującego wzoru: 
 

S = C + D 

gdzie: 

S – łączna suma punktów badanej oferty 

C - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „cena” 

D – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „doświadczenie” 

3. Zgodnie z art. 91 ust.4 ustawy, jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z 

uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i 

innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z 

najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej 

cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 

złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 

4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów 

wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji 

elektronicznej. 
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Rozdział XVI 

Wezwanie do złożenia dokumentów lub wyjaśnień 
 

1. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów wskazanych w Rozdziale VIII, 

wymaganych pełnomocnictw lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 

postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 

wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, złożone pełnomocnictwo jest wadliwe, 

Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego 

oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

2. Zamawiający może także wezwać, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia 

wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 1. 

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z 

zastrzeżeniem ust. 7, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany jej treści.  

4. Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, 

dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, jeżeli zaoferowana 

cena oferty lub jej części składowe wydawać się będą rażąco niskie w stosunku do 

przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub 

wynikającymi z odrębnych przepisów. 

5. Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 4, w przypadku, 

gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia 

powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem 

postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert 

6. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na 

Wykonawcy. 

7. Zamawiający poprawia w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

8. Jeżeli Wykonawca nie zgodzi się na poprawienie omyłki, o której mowa w ust. 7 pkt 3), w 

terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia, Zamawiający odrzuci jego ofertę. 

 

Rozdział XVII 

Odrzucenie oferty i wykluczenie z postępowania 
 

1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

1) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z 

zastrzeżeniem postanowień Rozdziału XVI ust. 4 pkt 3). 

2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia 

4) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 
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5) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w Rozdziale XVI ust. 7 pkt 3 

6) upłynął termin związania ofertą, a Wykonawca nie wyraził zgody na jego przedłużenie 

7) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy 

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów 

9) Wykonawca nie udzielił wyjaśnień w odpowiedzi na wezwanie w przypadkach, o 

których mowa w Rozdziale XVI ust. 4 i 5 lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień 

potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę. 

2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie wykazał spełniania 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

3. Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uważa się za odrzuconą. 

 

Rozdział XVIII 

Unieważnienie postępowania 
 

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 

2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że 

zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 

3) w przypadkach, o których mowa w rozdziale,  zostały złożone oferty dodatkowe o takiej 

samej cenie; 

4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

wcześniej przewidzieć; 

5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi jednocześnie wszystkich 

Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, podając uzasadnienie. 

3. W razie nieudzielenia zamówienia Zamawiający niezwłocznie zamieści na swojej stronie 

internetowej informację o nieudzieleniu zamówienia. 

 

Rozdział XIX 

Wybór oferty najkorzystniejszej 
 

1. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub 

więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 

spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej 

samej cenie lub koszcie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 

złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Jeśli w wyniku 

złożenia ofert dodatkowych zostaną złożone ponownie oferty o takiej samej cenie, 

zamawiający może po raz kolejny wezwać do złożenia ofert dodatkowych lub unieważnić 

postępowanie. 

2. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 

wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo 

miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 

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

kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni 
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3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i powodach odrzucenia oferty 

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą 

przesłanki unieważnienia postępowania. 

4. Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia, Zamawiający zamieści na swojej stronie 

internetowej informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko 

podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

 

Rozdział XX 

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wynikach. 

2. Po zatwierdzeniu wyboru najkorzystniejszej oferty informacja o wyborze zostanie 

umieszczona na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Zamawiającego. 

3. Zamawiający przystąpi do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w trybie art. 94 

ustawy, z uwzględnieniem zapisów art. 139 ustawy. 

4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to 

nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

5. 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. 

 

Rozdział XXI 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

Rozdział XXII 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, 

jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie 

zamówienia publicznego na takich warunkach. 

 

1. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści 

oferty w przypadkach: 

1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmian wysokości 

wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany: 
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a) stawki podatku od towarów i usług. W takim przypadku wartość netto zamówienia 

Wykonawcy pozostaje bez zmian, a określona w umowie stawka wynagrodzenia 

brutto zostanie wyliczona z uwzględnieniem zmienionej stawki od towarów i usług 

VAT 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 

godzinowej ustalonej na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 

2002 r., o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W takim przypadku 

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu 

Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio 

wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego 

wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich 

obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W takim przypadku 

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu 

Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu 

uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto 

wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz 

Zamawiającego.  

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

wykonawcę. 

 

Rozdział XXIII  

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp; 

 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie 

wykazał braku podstaw wykluczenia; 

2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, 

art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 

karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.[7])) lub¬ art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 

czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. – Kodeks karny, 

c) skarbowe, 

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w pkt 1.2; 

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 

tych należności; 
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5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 

wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 

wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje 

lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 

zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie 

zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie 

umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał 

udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym 

zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 

wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 

dowodowych; 

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 

2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą 

kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne; 

12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 

184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, chyba że wykażą, że 

istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

Rozdział XXIV 

Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp 

 

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy 

może wykluczyć Wykonawcę: 

1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 

1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z 

wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w 

trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 

r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); 

2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 
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rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający 

jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

3. jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do 

reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 z: 

a) Zamawiającym, 

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego, 

c) członkami komisji przetargowej, 

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a 

– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny 

sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

4. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w 

istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 

koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co 

doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

5. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko 

prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie 

wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 

złotych; 

6. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym 

mowa w pkt 5; 

7. wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 

wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o 

zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 

3000 złotych; 

8. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 

15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 

wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ  

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na całodobowej ochronie terenu 

i mienia zlokalizowanego na terenie Zamawiającego przy ul. Prawdziwka 2 w Warszawie 

oraz ochronie osób legalnie tam przebywających. Wykonawca zobowiązany jest również do 

świadczenia obsługi portierskiej.   

1. Z uwagi na fakt, że zakres przedmiotu zamówienia będzie świadczony w obiekcie 

użyteczności publicznej, na terenie, którego może przebywać jednorazowo duża grupa 

osób, w tym osoby nieletnie oraz w podeszłym wieku, pracownicy zatrudnieni przy 

realizacji przedmiotowego zamówienia muszą charakteryzować się wysoką kulturą 

osobistą oraz umiejętnością udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zakres usług 

objętych przedmiotem zamówienia musi być prowadzony przez 24 godziny na dobę we 

wszystkie dni tygodnia (w tym w niedziele i święta). Wykonawca zobowiązany jest do 

przestrzegania przepisów wynikających z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób 

i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz.1432). Ochronę obiektu przed kradzieżą, 

włamaniem, wandalizmem oraz nieuprawnionym wstępem na teren obiektu. 

2. W okresie realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga świadczenia usług 

przez 2 pracowników na zmianie.  

3. Określenie wymagań dotyczących kwalifikacji pracowników ochrony  

1) Wykonawca będzie dysponował, dla zrealizowania przedmiotu umowy, 

Pracownikami ochrony, którzy przez cały okres obowiązywania Umowy będą 

posiadać aktualne zaświadczenia od lekarza medycyny pracy zawierające badania na 

czynniki: stres, praca nocna, praca zmianowa, sprawność fizyczna (próba 

wysiłkowa). Kopie zaświadczeń Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić w 

terminie 3 dni na każde wezwanie Zamawiającego. 

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo, pomimo posiadania aktualnego zaświadczenia, o 

którym mowa w pkt. 1, do zażądania wymiany danego Pracownika. Wykonawca 

dokona wymiany niezwłocznie – jednak nie później niż w terminie 72 godzin od 

poinformowania Przedstawiciela Wykonawcy.  

4. Pracownicy ochrony muszą posiadać:  

1) jednolite estetyczne umundurowanie  

2) umundurowanie oraz wyposażenie pracowników ochrony po stronie Wykonawcy 

3) identyfikator w widocznym miejscu, ze zdjęciem, imieniem nazwiskiem o wymiarach 

szer.6 cm wys.9 cm (identyfikator musi zawierać tekst: OCHRONA OGRODU 

BOTANICZNEGO w POWSINIE). 

4) sprawne środki łączności - radiotelefony, 

5) ukończone kursy w zakresie udzielenia pierwszej pomocy 

6) Znajomość przepisów bhp , oraz instrukcji alarmowych obowiązujących u 

Zamawiającego, 

7) Zamawiający wymaga, aby Pracownicy spełniali subiektywne wymogi estetyczne w 

zakresie aparycji i kultury osobistej określone przez Zamawiającego w trakcie trwania 

Umowy. W związku z powyższym Wykonawca musi liczyć się z koniecznością 

dokonywania wymiany Pracowników w przypadku gdy subiektywne wymogi 

Zamawiającego będą skutkować zgłoszeniem konieczności dokonania takie zmiany. 

Wykonawca dokona zmiany w terminie do 72 godzin od otrzymania przez 

Przedstawiciela Wykonawcy zgłoszenia konieczność dokonania zmiany Pracownika.  
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5. Obowiązki Pracowników Ochrony 

1) Przyjmowanie i zdawanie posterunku w sposób dokładny, informując swego 

przełożonego o wszelkich spostrzeżeniach podczas objęcia, pełnienia i przekazywania 

służby, 

2) Przy obejmowaniu służby należy sprawdzić, w jakim stanie znajduje się posterunek 

oraz sprzęt i wyposażenie. 

3) Nie opuszczać powierzonego posterunku dopóki nie zostanie zmieniony przez 

następną zmianę. 

4) Przejść przeszkolenie przeciwpożarowe oraz znać obowiązujące przepisy 

przeciwpożarowe. 

5) Znać lokalizację punktów przeciwpożarowych, ujęć wody, środków alarmowania oraz 

znać sposoby alarmowania i wzywania straży pożarnej. 

6) Posiadać umiejętność posługiwania się sprzętem przeciwpożarowym oraz znać 

sposoby gaszenia pożaru w zarodku przy pomocy podręcznych środków gaśniczych. 

7) W przypadku wybuchu pożaru zawiadomić straż pożarną oraz kierownictwo obiektu i 

przystąpić do gaszenia ognia dostępnymi środkami gaśniczymi, wezwać do pomocy 

osoby postronne. 

8) zawiadamiać stosowne rodzaje pogotowia o zaistniałych zdarzeniach oraz 

Przedstawiciela Wykonawcy i Przedstawiciela Zamawiającego, 

9) Pracownikom ochrony mienia zabrania się wglądu w pisma i akta zamawiającego oraz 

przebywania w pomieszczeniach biurowych poza potrzebami wynikłymi z realizacji 

Umowy 

10) W pomieszczeniach biurowych nie wolno korzystać z połączeń telekomunikacyjnych, 

urządzeń technicznych i innych maszyn o ile nie jest to konieczne dla realizacji 

przedmiotu Umowy 

11) Wzywanie osób do opuszczenia obiektu w przypadku stwierdzenia braku uprawnień 

do przebywania na terenie chronionego obiektu albo stwierdzenia zakłócenia przez nie 

porządku publicznego. 

12) Ujęcie osób stwarzających w sposób bezpośredni zagrożenia dla zdrowia, życia 

ludzkiego, a także dla chronionego mienia, w celu niezwłocznego oddania tych osób 

Policji. 

13) Dbać o schludny wygląd i właściwy stan umundurowania spełniający wymogi 

Zamawiającego odnośnie zestawienia, kolorystyki jak i estetyki. Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość zgłaszania zastrzeżeń odnośnie oceny spełniania 

powyższych wymogów przez Pracownika do Przedstawiciela Wykonawcy, które 

muszą być na bieżąco uwzględniane.  

14) W przypadku wystąpienia awarii sieci energetycznej, ogrzewania, 

wodnokanalizacyjnej i telefonicznej / powiadomić niezwłocznie Przedstawiciela 

Wykonawcy i Przedstawiciela Zamawiającego, a w razie potrzeby bezpośrednio 

odpowiednie służby ratownicze lub firmy konserwatorskie w przypadku zagrożenia 

osób i mienia; 

15) Znajomość instrukcji ochrony obowiązującej u Zamawiającego. 

6. Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia usług, których zakres obejmuje w 

szczególności działania polegające na: 

1) podejmowaniu skutecznych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa 

życia, zdrowia i nietykalności osobistej oraz działaniu zapobiegającym przestępstwom 

i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałaniu powstaniu szkody 

wynikającej z tych zdarzeń oraz nie dopuszczeniu do wstępu osób nieuprawnionych 

na teren chroniony na zasadach określonych w ustawie o ochronie osób i mienia oraz 

Umowie. 
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2) sprawdzanie stanu krat wewnętrznych i zewnętrznych zamontowanych w budynkach 

zlokalizowanych na terenie Zamawiającego oraz unieruchamianie i uaktywnianie 

istniejących systemów alarmowych, 

3) niezwłoczne powiadamianie Policji w razie usiłowania dokonania lub dokonania 

kradzieży, włamania, napadu, dewastacji mienia, itp. 

4) niezwłoczne powiadamianie Pogotowia Ratunkowego w razie zaistnienia 

nieszczęśliwego wypadku, jak również usiłowania dokonania lub dokonania napadu, o 

ile zachodzi taka konieczność, 

5) niezwłoczne powiadamianie Straży Pożarnej w razie zaistnienia pożaru lub 

stwierdzenia próby podpalenia, 

6) informowanie przedstawicieli Zamawiającego o zaistniałych awariach, 

7) niezwłoczne powiadamianie swego pracodawcy oraz osoby będącej przedstawicielem 

Zamawiającego w sprawach wynikających z realizacji przedmiotu umowy o 

niemożności Wykonywania obowiązków przez pełniącego służbę pracownika 

Wykonawcy, 

8) sprawdzanie czy osoby przebywające w ochranianych budynkach poza dniami  

i godzinami pracy są do tego uprawnione, 

9) dokonywanie obchodów ochranianych budynków celem skontrolowania 

prawidłowego zamknięcia wszystkich okien, drzwi zewnętrznych oraz krat 

wewnętrznych i zewnętrznych oraz nie występowania innych zdarzeń wpływających 

na stan lub zabezpieczenie budynków i terenu podlegającego ochronie, 

10) prowadzenie książki dyżurów zawierającej imię i nazwisko pełniącego służbę, 

godziny pełnienia służby, imiona i nazwiska osób przebywających w obrębie 

ochranianych budynków poza godzinami pracy wraz z podaniem godziny ich 

przyjścia i wyjścia, 

11) Wydawanie i przyjmowanie kluczy od pracowników do budynków i rejestrowanie 

tego faktu w odpowiednich dokumentach oraz bezwzględne przestrzeganie zasad 

wydawania kluczy tylko osobom uprawnionym do ich pobierania. 

12) wyposażenie wszystkich pracowników ochrony zatrudnionych przy realizacji 

przedmiotu umowy oraz pracownika Zamawiającego w bezprzewodowy system 

łączności, który będzie zapewniał Zamawiającemu możliwość kontaktu z 

pracownikami ochrony (radiotelefony).  

13) W momencie rozwiązania umowy urządzenia systemu łączności przekazane 

Zamawiającemu do użytkowania zostaną zwrócone Wykonawcy przedmiotowego 

zamówienia. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzeń 

łączności. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego, że urządzenia łączności 

działają nieprawidłowo Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznej wymiany. 

14) nadzór nad terenami zielonymi w celu przeciwdziałania nielegalnemu pobytowi i 

dewastacji w tym wycince i wywozie drewna,  

15) wyposażenie pracowników pełniących ochronę prewencyjną w odpowiednie 

umundurowanie, sprzęt oraz identyfikatory z imieniem i nazwiskiem każdego z nich. 

Pracownicy ochrony muszą być ubrani estetycznie, w jednolite ubrania wskazujące na 

charakter pełnionych obowiązków. Ewentualne skutki finansowe związane z 

wyposażeniem pracowników Wykonawcy nie obciążają  Zamawiającego. 

16) podejmowania wszelkich innych niezbędnych czynności mających na celu 

zapewnienie prawidłowej realizacji umowy, 

7. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia pracownikom Wykonawcy pełniącym 

ochronę pomieszczeń socjalnych z dostępem do sanitariatów i telefonu stacjonarnego 

wykorzystywanego wyłącznie do realizacji połączeń niezbędnych dla prawidłowego 

realizowania przedmiotu umowy. 
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8. Wykonawca musi zapewnić pracownikom ochrony sprzęt niezbędny do prowadzenia 

powierzonych zadań. Zamawiający nie wyraża zgody, aby pracownicy ochrony pełniący 

obowiązki na terenie Zamawiającego wyposażeni byli w broń palną na ostrą amunicję. 

9. Wykonawca musi posiadać, przez okres realizacji zamówienia, polisę ubezpieczeniową od 

prowadzonej działalności ochrony osób i mienia, opiewająca na kwotę minimum 

300.000,00 zł.  Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu w terminie do 3 

dni przed podpisaniem Umowy polisę ubezpieczeniową potwierdzającą posiadanie 

ubezpieczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 

10. W przypadku zaistnienia przypadków losowych powodujących brak możliwości pełnienia 

dyżuru przez pracownika ochrony, Wykonawca będzie zobowiązany do natychmiastowego 

zapewnienia odpowiedniego zastępstwa. 

11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody powstałe w trakcie 

realizacji dozoru z zastrzeżeniem szkody powstałej z przyczyn pozostających poza 

kontrolą (siła wyższa) Wykonawcy. 

12. Inne postanowienia zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej 

specyfikacji. 
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Załącznik nr 2  do SIWZ  
 
 

 

 

Wykonawca: 

……………………………………

…………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………

…………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 

 

 

 
Oświadczenie wykonawcy  

składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o 

ust. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm), 

pn. DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ochrona osób i mienia na 
terenie Polskiej Akademii Nauk Ogrodu Botanicznego - Centrum Zachowania Różnorodności 
Biologicznej w Powsinie” prowadzonego przez Polską Akademię Nauk Ogród Botaniczny - 
Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie, oświadczam, co następuje: 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w      …………..…………………………………………………..………………………………………….. 

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu). 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument 

i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………. 
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..……………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………….., w następującym zakresie: ………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ.  

 

 
Wykonawca: 

……………………………………

…………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………

…………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 

 
 

Oświadczenie wykonawcy  

składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o 

ust. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm), 

pn. DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ochrona osób i 
mienia na terenie Polskiej Akademii Nauk Ogrodu Botanicznego - Centrum Zachowania 
Różnorodności Biologicznej w Powsinie” prowadzonego przez Polską Akademię Nauk Ogród 
Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie, oświadczam, co 
następuje: 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  . 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w 

art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
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…………………………………………………………………………………………..…………………...........

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp] 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a 

także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

……………………….. 

(Pieczęć Wykonawcy) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

DOTYCZĄCE PRZYNALEZNOŚCI DO GRUPY KAPITALOWEJ 

 

składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 

138o ust. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015, 

poz. 2164 z późn. zm), pn. 

 

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ochrona osób i mienia na 

terenie Polskiej Akademii Nauk Ogrodu Botanicznego - Centrum Zachowania Różnorodności 

Biologicznej w Powsinie" 

  

oświadczam/my, że: 

 

a) należę/my do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2015 r., poz. 184 z pwej. zm.), wraz z następującymi 

Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty:* 

 

1) ………………………………………………………….   

 

2) …………………………………………………………. 

 

3)…………………………………………………………… 

 

b) nie należę/my do grupy kapitałowej, wraz z innymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

Uwaga: w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć, wraz z 

oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, te powiazania z innym Wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu. 

 

 

 

 

……………….                  …………………………               ……………………………….. 

       data                                imię i nazwisko                     podpis Wykonawcy lub  

                                                                                                                osoby upoważnionej 
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Wykaz usług        Załącznik Nr 5a do SIWZ  

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ust. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015, 

poz. 2164 z późn. zm), pn. 

Nazwa i adres Wykonawcy:        

 ……………...........................................................................................................................................................................................................  
(w przypadku oferty wspólnej należy wymienić Wykonawcę, który realizował wskazane poniżej zamówienia) 

Wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat usług polegających na ochronie terenów publicznych parków przez okres co najmniej 12-stu miesięcy dla każdej wykazanej usługi (w 

przypadku wykazania doświadczenia usługami Wykonywanymi Zamawiający żąda, żeby Wykonawca wykazał, nie później niż na dzień składania ofert Wykonanie w/w usług przez okres co 

najmniej 12 miesięcy) lub usług polegających na ochronie budynków użyteczności publicznej, do których przylegają zewnętrzne tereny zielone dostępne publicznie (w przypadku wykazania 

doświadczenia usługami Wykonywanymi Zamawiający żąda, żeby Wykonawca wykazał, nie później niż na dzień składania ofert Wykonanie w/w usług przez okres co najmniej 12 miesięcy). 

Wartość każdej z wykonanych usług nie może być niższa niż 150.000,00 zł. brutto w okresie 12 miesięcy realizacji, 

 

1 2 3 3 4 

l.p. Nazwa Zamawiającego, na którego zlecenie 

wykazane zamówienie było realizowane wraz z 

adresem jego siedziby.  

Opis zrealizowanego zamówienia z zaznaczeniem ilości 

pracowników ochrony na zmianie, 

 

Wartość Wykonanego 

zamówienia  

w PLN 

Data Wykonania   

(od – do) 

 

 

 

1. 

 

 

    

 

 

2. 

 

    

3.      

Uwaga: 

Do każdej usługi wymienionej w wykazie należy dołączyć dowody potwierdzające, czy usługi zostały wykonane należycie. 

Dowodami potwierdzającymi, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie są: 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. 

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
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................................., dnia ..........................................  

                    
       

 

 

                                                                                  …………………………………….                               ………………………………………………………………………………………………………. 

                                                                                                pieczęć  Wykonawcy                                                     pieczątka/i  imienna/e  i  podpis/y  uprawnionego/ych przedstawiciela/i  Wykonawcy  
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Wykaz usług         Załącznik Nr 5b do SIWZ 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ust. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015, 

poz. 2164 z późn. zm), pn. 

 

Nazwa i adres Wykonawcy:  

.........................................................................................................................................................................................................................................................  

(w przypadku oferty wspólnej należy wymienić Wykonawcę, który realizował wskazane poniżej zamówienia) 

Wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat usług ochrony imprez biletowanych, w których uczestniczyło każdorazowo  co najmniej 300 osób. 

1 2 3 4 

l.p. Nazwa Zamawiającego na którego zlecenie 

wykazane zamówienie  było realizowane wraz z 

adresem jego siedziby.  

Opis zrealizowanego zamówienia z zaznaczeniem ilości 

uczestników, 

 

Data Wykonania   

(od – do) 

 

 

 

1. 

 

 

   

 

 

2. 

 

   

3.     

 

Uwaga: 

Do każdej usługi wymienionej w wykazie należy dołączyć dowody potwierdzające, czy usługi zostały wykonane należycie. 

Dowodami potwierdzającymi, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie są: 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. 

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
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................................., dnia ................................ 

 

 

 

……………………...                                 ..........................................................................................................  

           
pieczęć  Wykonawcy                                                                 pieczątka/i  imienna/e  i  podpis/y  uprawnionego/ych przedstawiciela/i  Wykonawcy 
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Załącznik Nr 6 do SIWZ 

 

Wykaz Usług do Oceny w kryterium doświadczenie 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ust. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015, 

poz. 2164 z późn. zm), pn. 

 
Nazwa i adres Wykonawcy:        

 ……………...........................................................................................................................................................................................................  

(w przypadku oferty wspólnej należy wymienić Wykonawcę, który realizował wskazane poniżej zamówienia) 

Wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat usług polegających na ochronie terenów publicznych parków przez okres co najmniej 12-stu miesięcy dla każdej wykazanej usługi (w 

przypadku wykazania doświadczenia usługami Wykonywanymi Zamawiający żąda, żeby Wykonawca wykazał, nie później niż na dzień składania ofert Wykonanie w/w usług przez okres co 

najmniej 12 miesięcy) lub usług polegających na ochronie budynków użyteczności publicznej, do których przylegają zewnętrzne tereny zielone dostępne publicznie (w przypadku wykazania 

doświadczenia usługami Wykonywanymi Zamawiający żąda, żeby Wykonawca wykazał, nie później niż na dzień składania ofert Wykonanie w/w usług przez okres co najmniej 12 miesięcy).  

1 2 3 4 

l.p. Nazwa Zamawiającego, na którego zlecenie 

wykazane zamówienie było realizowane wraz z 

adresem jego siedziby.  

Opis zrealizowanego zamówienia z zaznaczeniem ilości 

pracowników ochrony na zmianie, 

 

Data Wykonania   

(od – do) 

 

 

1. 

 

   

 

 

2. 

 

   

(…)    

Uwaga: 

Do każdej usługi wymienionej w wykazie należy dołączyć dowody potwierdzające, czy usługi zostały wykonane należycie. 

Dowodami potwierdzającymi, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie są: 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. 

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
 

 
................................., dnia ..........................................  

                    
       

                                                                                  …………………………………….                               ………………………………………………………………………………………………………. 

                                                                                                pieczęć  Wykonawcy                                                     pieczątka/i  imienna/e  i  podpis/y  uprawnionego/ych przedstawiciela/i  Wykonawcy  



38 

 

Załącznik Nr 7 do SIWZ 

 

 

FORMULARZ OFERTY 
 

 

Nazwa i siedziba Wykonawcy: 
...................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ .............. 

 

Nazwa i siedziba Zamawiającego: 
 

Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania 

Różnorodności Biologicznej w Powsinie ul. Prawdziwka 2, 02 - 973 Warszawa 

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na 

podstawie art. 138 o ust. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm), pn. „Ochrona osób i mienia na terenie Polskiej 

Akademii Nauk Ogrodu Botanicznego - Centrum Zachowania Różnorodności 

Biologicznej w Powsinie”: 

 

1. Oferujemy Wykonanie całości zamówienia, zgodnie z wymaganiami zawartymi  

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego postępowania za 

poniższą cenę: 

 

brutto ........................... zł 

(słownie……………………………………………………………. 

...........................................................................................................................................zł) 

w tym: 

netto w kwocie…………………….zł 

(słownie………………………………………………… 

...........................................................................................................................................zł) 

i podatek VAT 23% w kwocie…………………zł 

(słownie…………………………………… 

…………………………………………………………………………………………...zł) 

Całodobowa ochrona fizyczna w zakresie opisanym postanowieniami SIWZ przetargu 

przewiduje się pracę 2 osób na zmianie. 

2. Oświadczamy, że ceny powyższe zawierają wszystkie koszty Wykonania zamówienia, 

jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z specyfikacją istotnych warunków zamówienia 

i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania; 

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany  

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 8 do 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru 

naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych tam warunkach w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego; 
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6. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności zawarte we wzorze umowy 

stanowiącym załącznik nr 8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

7. Prosimy o zwrot pieniędzy wniesionych tytułem wadium na konto*:  

...............................................................................................................................  
*dotyczy tych Wykonawców, którzy wnoszą wadium gotówką  

 

8. OŚWIADCZAMY zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, że wybór naszej oferty będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami 

o podatku od towarów i usług, w zakresie następujących towarów i usług (wypełnić jeśli 

dotyczy): 

Nazwa………………………. Wartość………………………………. 

Nazwa………………………. Wartość………………………………. 
 (należy podać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku). 

 

9. OŚWIADCZAMY, że Wykonanie niniejszego zamówienia powierzymy Podwykonawcom w 

następującym zakresie (jeśli dotyczy): 

................................................................................................................................ 
(opis czynności zleconych Podwykonawcy) 

................................................................................................................................ 
(stosownie do art. 36b ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom wykonanie 

części zamówienia, zobowiązany jest do podania firm Podwykonawców). 

 

10. Zgodnie z Rozdziałem VII ust. 11 SIWZ wskazuję dostępność poniżej wskazanych 

oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII ust. 6 SIWZ w formie 

elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych 

baz danych (jeżeli dotyczy): 

 

Nazwa oświadczenia lub dokumentu (lub 

odpowiednie odesłanie do dokumentu 

wymaganego w SIWZ np. Rozdział VII ust. 6 pkt 

… SIWZ ): 

Adres strony internetowej 

ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy 

danych 

  

  

 

11. Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy  z dnia 16 kwietnia 2003 r.  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 r., nr 153, poz. 1503 ze zm.)* 

lub 

Oświadczamy, że informacje i dokumenty wymienione w ……………, stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy  z dnia 16 kwietnia 2003 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być udostępnione oraz 

wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.*  

(*niepotrzebne skreślić, a wymagane pola – jeśli dotyczy - uzupełnić) 

12. Oświadczamy, że jeżeli nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany przedstawione w naszych 

dokumentach załączonych do oferty natychmiast poinformujemy o nich Zamawiającego.  

 

13. Prosimy o kierowanie korespondencji do naszej firmy na adres: ………………………..  

................................................................................................................................................  
wypełnia Wykonawca  
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Oferta została złożona na ……. parafowanych i kolejno ponumerowanych stronach. 

 

Do oferty dołączono następujące załączniki: 

 

……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

............................................, ......................... 2016 r.                       ................................................................................ 

                    (miejscowość)                                     ( data)                                                                   (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) 

Wykonawcy
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Załącznik nr 8 do SIWZ 

 

WZÓR UMOWY 

 

zawarta w Warszawie w dniu  ………………….  pomiędzy: 

 

Polską Akademią Nauk z siedzibą w Warszawie 00-901 przy Placu Defilad 1, posiadającą 

REGON: 000325713 oraz  NIP: 525-15-75-083, reprezentowaną na podstawie udzielonego 

pełnomocnictwa nr …………………………… z dnia ………………………………… przez: 

prof. dr. hab. Jerzego Puchalskiego  – Dyrektora jednostki pod nazwą Polskiej Akademii 

Nauk Ogród Botaniczny- Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

 

a 

………………………………………………., 

zwanym dalej „Wykonawcą”: 

 

Niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o 

ust. 2 – 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., 

poz. 2164 z późn. zm.),  

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenie usług 

całodobowych w zakresie: 

1) ochrony i dozoru mienia i obsługi portierskiej na terenie Polskiej Akademii Nauk 

Ogrodu Botanicznego – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie, 

ul. Prawdziwka 2, na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 3 niniejszego 

paragrafu. 

2) ochrony w sytuacjach szczególnego zagrożenia życia i zdrowia osób przebywających na 

terenie chronionych obiektów, 

3) powiadamiania Zamawiającego odpowiednich służb i straży pożarnej o zagrożeniu. 

2.Szczegółowy opis, zasady i warunki Zamówienia oraz obowiązki Stron określa Opis 

Przedmiotu Zamówienia (dalej OPZ) stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy i będący jej 

integralną częścią  oraz oferta Wykonawcy stanowiąca Załącznik nr 2 do Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie kwalifikacje, wiedzę, uprawnienia, 

doświadczenie i środki materialne oraz urządzenia niezbędne do wykonania usługi oraz 

zobowiązuje się do jej wykonania z zachowaniem należytej staranności wymaganej w 

stosunkach tego rodzaju. 

4. Usługa zostanie zrealizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz na 

ustalonych umową warunkach. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę z zachowaniem należytej staranności. 

6. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, iż posiada aktualne uprawnienia do wykonywania 

określonej w ust. 1 działalności – aktualną koncesję na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia w zakresie niezbędnym do realizacji 
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przedmiotowego zamówienia oraz inne niezbędne, a wymagane prawem koncesje i 

licencje. 

 

§ 2 

Termin realizacji umowy 

1. Umowa obowiązuje na czas oznaczony, tj. od dnia zawarcia na okres 12 miesięcy. 

Wykonanie usług nastąpi od momentu odbioru terenu, o którym mowa w § 9 ust. 3 

niniejszej umowy. 

 

§3 

Obowiązki Stron 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nadzoru nad sprawowaniem ochrony przez 

osobę upoważnioną. 

2. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji służby, zgodnie z 

wymaganiami określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia. Właściwe dokumenty po 

ich wypełnieniu lub okresie użytkowania zostają przekazane Zamawiającemu i stają się 

jego własnością. 

3. Zamawiający zobowiązuje się informować Wykonawcę o sytuacjach zwiększających 

ryzyko powstania szkody w mieniu podlegającym ochronie. 

4. Zamawiający zapewni pracownikom ochrony zatrudnionym przez Wykonawcę dostęp do 

pomieszczenia socjalnego w miejscu wykonania zamówienia oraz możliwość korzystania 

z linii telefonicznej w celach związanych z realizacją przedmiotu Umowy. 
 

§4 

Personel Wykonawcy 

 

1. Wykonawca zapewni niezbędny personel oraz narzędzia dla właściwego i terminowego 

wykonania umowy. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ogólną i techniczną kontrolę nad 

wykonaniem zamówienia określonego w umowie. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za nadzór nad personelem oraz dopełnienie 

wszelkich prawnych zobowiązań związanych z zatrudnieniem personelu lub zawarciem 

odpowiednich umów. 

4. Wykonawca nie może powierzyć wykonania umowy innym podmiotom lub osobom niż 

tym, których wykaz został przedstawiony wraz z Ofertą, stanowiącą Załącznik nr 2 do 

umowy, z zastrzeżeniem ust. 5-6. 

5. Zmiana lub zwiększenie liczby personelu zostanie zaakceptowana na piśmie przez osobę 

wskazaną w §10 ust. 1, wyłącznie w przypadku, gdy kwalifikacje, doświadczenie i 

wykształcenie proponowanych osób będą równoważne lub wyższe od kwalifikacji, 

doświadczenia i wykształcenia osób wymaganych uprzednio przez Zamawiającego i gdy 

zostanie uzasadniona przez Wykonawcę, pod rygorem nieważności. 

6. Zmiana, zmniejszenie lub zwiększenie liczby personelu w trakcie wykonywania umowy 

bez akceptacji pisemnej osoby wskazanej w §10 ust. 1, stanowi podstawę odstąpienia od 

umowy przez Zamawiającego na podstawie §13 ust. 1 pkt f, niezależnie od obowiązku 

zapłacenia kary umownej, o której mowa w §12 ust. 1 pkt 1 pkt a. 

7. Zmiana, zmniejszenie lub zwiększenie liczby personelu nie ma wpływu na wysokość 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
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8. Wykonawca w dniu podpisania Umowy wyznaczy do realizacji przedmiotu zamówienia 

zespół składający się z pracowników ochrony fizycznej, spełniające wymagania 

określone w SIWZ oraz Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

9. Wykonawca, w terminie wskazanym w ust. 8, powiadomi pisemnie Zamawiającego o 

składzie Zespołu. 

10. Zamawiający, w ramach nadzoru nad ochroną zastrzega sobie prawo wnioskowania do 

Wykonawcy o wykluczenie ze składu Zespołu osób, w stosunku do których stwierdzono 

w ramach nadzoru nie wywiązywanie się z obowiązków określonych w instrukcji 

ochrony. O fakcie tym Zamawiający powiadamia Wykonawcę, przedstawiając zakres 

naruszeń. Wykonawca bez ważnej przyczyny nie może odmówić wykluczenia takiej 

osoby i zobowiązany jest podjąć decyzję o wykluczeniu oraz uzupełnić skład Zespołu w 

ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania wniosku Zamawiającego. 

11. Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia zastępstwa w razie choroby lub urlopu 

pracownika i powodu innych nieprzewidzianych okoliczności. 

 

§5 

Podwykonawstwo 

 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części działań realizowanych w ramach umowy 

podwykonawcy, w zakresie określonym w Ofercie oraz firmom podwykonawców 

określonym w Ofercie. Wykonawca nie może rozszerzyć podwykonawstwa poza zakres 

wskazany w Ofercie oraz rozszerzyć podwykonawstwa o firmy inne niż wskazane w 

Ofercie, bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.Za działania lub 

zaniechania podwykonawców Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. 

2. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 1-2, Zamawiający może odstąpić 

od umowy ze  skutkiem natychmiastowym na podstawie § 13 ust. 1 pkt f) niezależnie od 

prawa odmowy wypłaty wynagrodzenia za usługi świadczone przez podwykonawców w 

innym zakresie niż wskazany w Ofercie lub przez inne firmy podwykonawców niż 

wskazane w Ofercie. 

 

§ 6 

Zobowiązania Zamawiającego 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w celu wykonywania 

postanowień umowy. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do udzielania Wykonawcy wszelkich danych i informacji 

niezbędnych do należytej realizacji umowy przez Wykonawcę. 

3. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie informacje lub dokumenty będące w jego 

posiadaniu, niezbędne do prawidłowej realizacji umowy. 

 

 

 

§7 

Kontrola 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli w zakresie prawidłowości wykonywania 

umowy. Zamawiający może zlecić wykonanie kontroli innym osobom lub podmiotom. 
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2. W przypadku kontroli, wykonywanej przez Zamawiającego lub inne uprawnione 

podmioty, Wykonawca udostępni kontrolującym wgląd w dokumenty, w tym dokumenty 

finansowe oraz dokumenty elektroniczne związane z wykonywaniem umowy. 

3. Prawo kontroli przysługuje Zamawiającemu oraz innym uprawnionym podmiotom 

zarówno w siedzibie Wykonawcy, jak i w miejscu wykonywania umowy lub innym 

miejscu związanym z realizacją umowy. 

4. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia bez zbędnej 

zwłoki pełnej informacji o stanie wykonywania umowy. 

 

§ 8 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

 

1.  Wysokość wynagrodzenia za wykonanie usług wyszczególnionych w § 1 niniejszej 

umowy wynosi …………………… zł brutto (słownie: ………………..), w tym 

wynagrodzenie netto …………………….. zł i podatek VAT, który na dzień zawarcia 

niniejszej umowy wynosi 23%, tj. kwotę ……………………… zł.  

2. Wynagrodzenie płatne będzie w 12 równych częściach miesięcznych. 

3. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia za wykonanie usług wyszczególnionych w § 1 

niniejszej umowy wynosi …………………….. zł brutto (słownie: 

…………………………………………………………………….. ). 

4. Za prace niewykonane bez względu na przyczynę, Wykonawcy nie przysługuje 

wynagrodzenie, niezależnie od kar umownych określonych w § 12 niniejszej umowy, które 

Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu. 

5. Rozliczenie pomiędzy  umawiającymi się stronami usług objętych niniejszą umową 

odbywać się będzie z dołu w okresach miesięcznych w drodze przelewu należności w 

terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego właściwie wystawionej faktury 

na konto Wykonawcy ……………………….. w banku ………………. . Ewentualna 

zmiana konta wymaga pisemnego aneksu do umowy. 

6. Fakturowanie przez Wykonawcę należności za wykonanie usług następuje po upływie 

danego miesiąca w wysokości ustalonego miesięcznego wynagrodzenia, chyba że zajdą 

okoliczności, o których mowa w ust. 4. 

7. Zryczałtowana stawka brutto określona w ust. 1 nie podlega waloryzacji i podlega zmianie  

w skutek zmiany stawki podatku VAT na podstawie zmiany do umowy (§ 14). 

 

§ 9 

Zobowiązanie Zamawiającego i przejęcie obiektu 

1. W celu prawidłowego wykonania usług, Zamawiający przekaże Wykonawcy obiekty do 

ochrony oraz zapewni prawidłowe oświetlenie i ogrodzenie terenu, udostępni do 

użytkowania pomieszczenia tj. portierni wraz z ich wyposażeniem, udostępni do 

dyspozycji 1 (jeden) telefon (o numerze 022 642 38 56 wew. 295) i  zapewni 1 (jeden) 

rower do patrolowania terenu. 

2. Z czynności odbioru terenu i obiektów oraz roweru spisany będzie protokół przejęcia 

obiektu do ochrony oraz protokół przekazania pomieszczeń. Wszystkie udostępnione 

systemy, urządzenia i wyposażenie pomieszczeń (w szczególności środki łączności) 

pracownicy Wykonawcy winni wykorzystywać wyłącznie w celach realizacji niniejszej 
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umowy. W przypadku stwierdzenia, że Wykonawca wykorzystuje opisane wyżej składniki 

majątku do celów nie związanych z realizacją umowy, Zamawiający może obciążyć 

Wykonawcę kosztami użytkowania sprzętów lub urządzeń. 

3. Przedmiotowe zamówienie będzie realizowane od dnia 1 stycznia 2017 r. (godz. 08.00) 

§  10 

Zarządzanie realizacją umowy 

 

1. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do sprawowania nadzoru nad realizacją 

umowy, kontroli oraz koordynowania prac związanych z realizacją umowy i bieżących 

kontaktów z Wykonawcą jest Pan/Pani ................................., 

……………………, ul. …………………………., 

tel.: ………….., faks: …………….. 

e-mail: ....................................  

2. Osobą uprawnioną przez Wykonawcę do reprezentowania go we wszelkich czynnościach 

związanych z realizacją niniejszej umowy jest Pan/Pani …………………. 

……………………, ul. …………………………., 

tel.: ………….., faks: …………….. 

e-mail: ....................................  

3. Zmiana osób odpowiedzialnych za realizację umowy, o których mowa w ust. 1-2 będzie 

odbywać się poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i zgodę strony 

powiadomionej. 

4. W przypadku zmiany adresu Strona jest zobowiązana do pisemnego poinformowania o 

tym drugiej Strony. 

5. Pracownicy ochrony powołani w skład Zespołu podlegają bezpośrednio Wykonawcy, 

jednakże przedstawiciel Zamawiającego, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu 

może wydać, specjalne dyspozycje pracownikom ochrony z pominięciem Wykonawcy pod 

warunkiem odnotowania ich w książce służby. Dyspozycje te powinny być wykonywane 

tylko w przypadku, jeżeli mieszczą się w przedmiocie Umowy i nie kolidują z przepisami 

prawa oraz nie wpływają ujemnie na stan bezpieczeństwa chronionych obiektów. 
 

§ 11 

Obowiązki wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się być ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej 

(odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa) w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 300 000, 

00 zł brutto na jedno i na wszystkie zdarzenia, przez cały okres obowiązywania umowy. 

Aktualną polisę Wykonawca powinien złożyć Zamawiającemu przy podpisaniu umowy 

oraz okazać ją na każde żądanie Zamawiającego. 

2. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej 

(umowy ubezpieczenia) oraz warunki odpowiedzialności ubezpieczyciela najpóźniej w 

dniu zawarcia niniejszej umowy, a następnie w dniu zawarcia kolejnych umów 

ubezpieczenia. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez uprzedniego 

wypowiedzenia, jeżeli Wykonawca nie będzie kontynuował ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa ust.1. 

4. Wykonawca będzie wykonywać usługi stanowiące przedmiot niniejszej umowy w 

oparciu o osoby, zwane w dalszej części niniejszej umowy „pracownikami”: 
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a) nie karane, posiadające aktualne (nie wcześniejsze niż sprzed 6 miesięcy) na dzień 

zawierania niniejszej umowy zaświadczenie wydane przez Krajowy Rejestr Karny 

(Wykonawca jest zobowiązany do odsunięcia od wykonywania umowy osobę lub 

osoby, w przypadku których po dniu podpisania umowy powziął informację, że są 

ujawnione w KRK jako osoby karane, jak również osoby, wobec których toczy się 

postępowanie karne lub karno-skarbowe); 

b) cechujące się wysoką kulturą osobistą, brakiem nałogów (w szczególności 

uzależnienia od alkoholu lub innych środków odurzających), prezencją właściwą dla 

Zamawiającego jako instytucji publicznej;  

c) posiadające podstawową wiedzę techniczną umożliwiającą obsługę bramowych i 

ręcznych wykrywaczy metalu, systemów przeciwpożarowych i systemów kamer 

przemysłowych; 

d) posiadające nie wyższy niż lekki stopień niepełnosprawności; 

e) sprawność psychofizyczną umożliwiającą podjęcie działań interwencyjnych o 

charakterze ochronnym w przypadku zaistnienia stanu bezpośredniego zagrożenia 

życia lub zdrowia albo uszkodzenia majątku. 

5. Pracownicy WYKONAWCY pełnić będą obowiązki przez całą dobę w systemie pracy 

zmianowej: 

a) Portiernia – obsada 1 osoba, 24 godz. (zakres usług portierskich) 

b) Patrol – obsada 1 osoba, 24 godz., 

przy czym w czasie dyżuru będą umundurowani i będą nosili identyfikatory w widocznym 

miejscu. 

6. Wykonawca dodatkowo zobowiązuje się do: 

1) zapewnienia łączności telefonicznej (telefony komórkowe) z odpowiednimi służbami, 

między pracownikami oraz Zamawiającym oraz 2 krótkofalówek, 

2) zapewnienia swoim pracownikom środków czystości, narzędzi, sprzętu oraz innych 

elementów koniecznych do należytego wykonania prac objętych umową, 

3) złożenia imiennej listy pracowników do Zamawiającego, w przypadku zmian- 

uaktualniania listy, 

4) natychmiastowego odsunięcia, na żądanie Zamawiającego, od pracy pracownika nie 

wypełniającego według Zamawiającego należycie obowiązków, w tym pracowników 

będących pod wpływem alkoholu lub nie spełniającego warunków określonych w 

niniejszej umowie,  

5) niezwłocznego zgłaszania Zamawiającemu wszelkich naruszeń prawa i regulaminów 

wewnętrznych obowiązujących na terenie obiektów określonych w zał. nr 1, jak 

również zauważonych uszkodzeń: sieci c.o., sieci elektrycznej, sieci informatycznej, 

sieci gazowej, sieci wodociągowo - kanalizacyjnej, wyposażenia węzłów sanitarnych, 

sprzętu biurowego, drzwi rozsuwanych, systemu kamer przemysłowych i monitorów, 

czujek p. poż., wind, podnośników dla niepełnosprawnych itp. oraz dokonywanie na 

bieżąco stosownych wpisów w książce dyżurów z powyższego zakresu,   

6) przeszkolenia i zapoznania przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków 

wszystkich pracowników wykonujących zadania objęte niniejszą umową z 

regulaminem organizacyjnym i bezpieczeństwa wewnętrznego obowiązującym w 

poszczególnych lokalizacjach, planami ewakuacyjnymi oraz przepisami BHP i 
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przeciwpożarowymi, a także innymi procedurami obowiązującymi na terenie obiektów 

i ponawianie tych szkoleń nie rzadziej niż co 6 miesięcy, 

7) zapewnienia, przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków, znajomości przez 

pracowników ochrony topografii obiektów, w tym rozkładu pomieszczeń, przebiegu 

dróg ewakuacyjnych itp., 

8) zaznajomienia, przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków, pracowników 

ochrony z rozmieszczeniem i obsługą w podstawowym zakresie wyłączników 

głównych energii elektrycznej, zaworów głównych wodnych i gazowych, 

wyłączników urządzeń podtrzymujących napięcie, wyłączników systemów 

antywłamaniowych i przeciwpożarowych, 

9) prowadzenia książki dyżurów i raportów z przebiegu ochrony, której wzór zatwierdzi 

Zamawiający, w sposób umożliwiający stwierdzenie godzin rozpoczęcia i zakończenia 

dyżuru przez każdego pracownika ochrony oraz umożliwiającej wpisy zdarzeń 

mających znaczenie dla ochrony obiektu, 

10) wykonywania doraźnych poleceń Zamawiającego lub pracowników przez niego 

wyznaczonych, 

11) potwierdzania obchodów terenu i obiektów.  

7. Wykonawca zapewni przy wykonaniu umowy przestrzeganie zasad przetwarzania i 

ochrony przetwarzanych danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 

8. Wykonawca nie jest uprawniony do cesji praw lub przeniesienia obowiązków 

wynikających z umowy. 

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone szkody poniesione 

przez Zamawiającego w czasie realizacji niniejszej umowy, powstałe na skutek 

niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w umowie w trybie i 

na zasadach przewidzianych w przepisach Kodeksu cywilnego. 

 

§ 12 

Kary umowne 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 

1) niewykonania przez Wykonawcę, w całości lub w części, usług określonych w § 1 

niniejszej umowy , każdorazowo w wysokości 10% wartości wynagrodzenia 

miesięcznego brutto za zdarzenie, w szczególności za: 

a) nie zapewnienie lub częściowe zapewnienie obsady osobowej na poszczególnych 

posterunkach, 

b)   obsadę posterunków osobami niespełniającymi wymogów określonych w § 4  

niniejszej umowy, 

c)   brak przedłożenia imiennej listy pracowników wyznaczonych do wykonywania 

umowy,  

d)   nie prowadzenie książki dyżurów i obchodów, 

e)   nie dokonywanie obchodów budynku i terenu, 
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f)   brak zapewnienia łączności telefonicznej, 

g)   nie odsunięcie wskazanego przez Wykonawcę pracownika od pracy zgodnie z § 

11 ust. 6 pkt 4 umowy. 

2) nienależytego wykonywania usług określonych w § 1 niniejszej umowy, każdorazowo 

za zdarzenie w wysokości 3 % wartości wynagrodzenia miesięcznego brutto, w 

szczególności w przypadku stwierdzenia: 

a) braków w umundurowaniu i wyposażeniu, 

b) nie aktualizowania imiennej listy pracowników wyznaczonych do wykonania 

umowy,  

c) nieuzasadnionego opuszczenia przez osobę pełniącą dozór portierni, 

d) pełnienia obowiązków przez osobę pod wpływem alkoholu lub innych środków 

odurzających, 

e) niewłaściwego prowadzenie książki dyżurów i raportów, 

f) niewłaściwego, nieterminowego dokonywania obchodów budynku i terenu, 

g) dopuszczania do wstępu/wjazdu osób nieuprawnionych na teren chroniony, 

h) niewłaściwego gospodarowania kluczami (wydawanie kluczy osobom 

nieuprawnionym), 

i) niewłaściwej kontroli nad legalnością wynoszenia z chronionych obiektów mienia 

Zleceniodawcy lub najemców, 

j) niewłaściwej pomocy i reagowania, a także współpracy z Policją i innymi służbami 

w przypadku zaistnienia sytuacji nadzwyczajnych, takich jak awarie, pożar, 

zagrożenia zdrowia i życia ludzi, 

k) niewłaściwego wykorzystania powierzonych Wykonawcy pomieszczeń, systemów, 

urządzeń oraz wyposażenia do celów niezwiązanych z realizacją niniejszej umowy.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % całkowitego 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy za odstąpienie przez 

Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych do Wykonawcy lub w przypadku 

rozwiązania przez Zamawiającego umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

3. Kary umowne, o których mowa w ust.1 i 2, są wymagalne niezależnie od wysokości 

poniesionej szkody i stopnia zawinienia strony zobowiązanej do zapłaty kary umownej. 

4. W przypadku dwukrotnego bezskutecznego wezwania Wykonawcy do wykonania lub 

należytego wykonania obowiązków, Zamawiającemu przysługuje oprócz kar umownych 

ujętych w ust.1 prawo do odstąpienia od umowy bez uprzedniego wypowiedzenia lub 

zlecenia wykonania prac innemu wykonawcy. O potrzebie wykonania prac w trybie 

zastępczym Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie,  a kosztami wykonania tych 

prac zostanie obciążony Wykonawca. 

5. Strony ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo kompensaty kwoty należnych kar 

umownych z kwoty wynagrodzenia umownego przysługującego Wykonawcy, począwszy 

od wynagrodzenia należnego bezpośrednio po wystąpieniu zdarzenia uzasadniającego 

naliczenie kar. Przed dokonaniem kompensaty, Zamawiający zawiadomi pisemnie 

Wykonawcę o wysokości i podstawie naliczonych kar umownych. 
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6. Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych, 

jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne. 

 

§ 13 

 Odstąpienie od umowy 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o następujących okolicznościach: 

a) gdy Wykonawca nie rozpoczął świadczenia usługi od momentu odbioru terenu, o 

którym mowa w § 9 ust. 3 niniejszej umowy, 

b) gdy Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał realizację przedmiotu umowy i 

przerwa ta trwa dłużej niż 1 dzień kalendarzowy, 

c) gdy Wykonawca nie będzie posiadał ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o 

której mowa w § 11 ust. 1 umowy, 

d) gdy Wykonawca utraci koncesję na wykonywanie działalności objętej przedmiotem 

umowy,  

e) gdy Wykonawca nie zapewnia odpowiedniej jakości świadczonej usługi lub nie 

wywiązuje się, z któregokolwiek postanowienia niniejszej umowy, 

f) gdy Wykonawca, bez zgody Zamawiającego powierzy wykonywanie zobowiązań 

wynikających z niniejszej umowy osobie trzeciej. 

2. Odstąpienie od umowy powinno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

3. Odstąpienie od umowy nie powoduje wygaśnięcia praw, o których mowa w § 12 ust. 2 

umowy. 

4. Jeżeli zwłoka w wykonaniu umowy (tj. odbioru terenu) w terminie, o którym mowa § 9 

wynosi co najmniej 3 dni Zamawiający może odstąpić od umowy w każdym czasie bez 

wyznaczenia dodatkowego terminu i obciążyć Wykonawcę karą, o której mowa w § 12 

ust. 2 niniejszej umowy. 

 

§ 14 

Zmiana umowy 

1. Zmiana niniejszej umowy może nastąpić za zgodą stron w formie pisemnego aneksu, 

obustronnie podpisanego, pod rygorem nieważności. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy nie mogą naruszać art. 144 Ustawy Prawo 

zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści 

oferty w przypadkach: 

1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmian wysokości 

wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług. W takim przypadku wartość netto zamówienia 

Wykonawcy pozostaje bez zmian, a określona w umowie stawka wynagrodzenia 
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brutto zostanie wyliczona z uwzględnieniem zmienionej stawki od towarów i usług 

VAT 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 

godzinowej ustalonej na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 

2002 r., o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W takim przypadku 

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu 

Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio 

wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego 

wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich 

obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W takim przypadku 

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu 

Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu 

uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto 

wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz 

Zamawiającego.  

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

wykonawcę. 

 

§ 15 

Dane osobowe 

 

1. Z dniem podpisania umowy, Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych 

osobowych w celu i zakresie niezbędnym do wykonywania przedmiotu niniejszej 

umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych przez Zamawiającego 

danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., nr 0 poz. 922 z późn. zm.) oraz zgodnie z 

wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, w szczególności zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 

2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków 

technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy 

informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. N, poz. 

1024). 

3. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z przepisami, o których mowa w ust. 2, i 

zobowiązuje się do przetwarzania danych zgodnie z tymi przepisami. W szczególności 

Wykonawca zobowiązuje się do stworzenia i stosowania przy przetwarzaniu danych 

osobowych odpowiednich procedur i zabezpieczeń technicznych, informatycznych i 

organizacyjnych wymaganych przepisami, o których mowa w ust. 2. 

4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić bezpieczeństwo danych udostępnionych i 

powierzonych przez Zamawiającego. 

5. W przypadku ujawnienia lub utraty danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje się do 

bezzwłocznego pisemnego poinformowania Zamawiającego o tym fakcie, wskazując 

okoliczności zdarzenia i zakres ujawnionych lub utraconych danych. 

6. Wykonawca dopuści do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby posiadające 

stosowne imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. W tym celu 

Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania i odwoływania imiennych 
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upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzenia ewidencji, o której 

mowa w art. 39 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 2. Wzór upoważnienia do 

przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 3 do umowy, natomiast wzór 

odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 4 do 

umowy. 

7. Wykonawca odpowiada za szkody, jakie powstaną wobec Zamawiającego lub osób 

trzecich na skutek niezgodnego z umową przetwarzania danych osobowych lub ich 

ujawnienia bądź utraty. 

8. Jeżeli Wykonawca realizując umowę zleci podwykonawcom prace, w trakcie których 

będą przetwarzane dane osobowe, odpowiedni powierzy im, za zgodą Zamawiającego, w 

drodze umowy zawartej na piśmie przetwarzanie tych danych na warunkach zgodnych z 

niniejszą umową. W przypadku zlecenia prac podwykonawcom, Wykonawca odpowiada 

za szkody, jakie powstaną wobec Zamawiającego lub osób trzecich na skutek 

przetwarzania przez podwykonawców danych osobowych niezgodnego z niniejszą 

umową lub przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

9. Wykonawca wyraża zgodę i zobowiązuje się umożliwić kontrolowanie przez 

Zamawiającego, osoby i podmioty upoważnione przez Zamawiającego oraz inne 

uprawnione podmioty, pomieszczeń i sprzętu używanego, w zakresie niezbędnym do 

należytego wykonania niniejszej umowy przy przetwarzaniu danych osobowych. 

Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń kontrolujących. 

10. Zamawiający powierza Wykonawcy realizację obowiązku informacyjnego wynikającego 

z art. 24 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 2. 

 

§ 16 

Poufność informacji 

 

1. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w 

poufności wszelkich dotyczących Zamawiającego danych i informacji uzyskanych w 

jakikolwiek sposób (zamierzony lub przypadkowy) w związku z wykonywaniem umowy, 

bez względu na sposób i formę ich przekazania, nazywanych dalej łącznie „Informacjami 

Poufnymi”. 

2. Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do danych i 

informacji: 

1) dostępnych publicznie; 

2) otrzymanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności; 

3) które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane Wykonawcy 

bez obowiązku zachowania poufności; 

4) w stosunku do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich 

ujawnienie. 

3. W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Wykonawcę jest wymagane na 

podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Wykonawca poinformuje 

Zamawiającego o przyczynach i zakresie ujawnionych Informacji Poufnych. 

Poinformowanie takie powinno nastąpić w formie pisemnej lub w formie wiadomości 

wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, chyba że takie poinformowanie 

Zamawiającego byłoby sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich 

utratą, zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich; 

2) niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie umowy. 
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5. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania każdej z osób, przy pomocy których 

wykonuje umowę i które będą miały dostęp do Informacji Poufnych, o wynikających z 

umowy obowiązkach w zakresie zachowania poufności, a także do skutecznego 

zobowiązania i egzekwowania od tych osób obowiązków w zakresie zachowania 

poufności. Za ewentualne naruszenia tych obowiązków przez osoby trzecie Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność jak za własne działania. 

6. W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu 

nieupoważnionej osoby trzeciej do Informacji Poufnych, Wykonawca bezzwłocznie 

podejmie odpowiednie do sytuacji działania ochronne oraz zobowiązuje się do 

poinformowania o sytuacji Zamawiającego. Poinformowanie takie, w formie pisemnej 

lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, 

powinno opisywać okoliczności zdarzenia, zakres i skutki utraty, zniekształcenia lub 

ujawnienia Informacji Poufnych oraz podjęte działania ochronne. 

7. Po wykonaniu umowy oraz w przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze 

Stron, Wykonawca bezzwłocznie zwróci Zamawiającemu lub komisyjnie zniszczy 

wszelkie Informacje Poufne. 

8. Ustanowione umową zasady zachowania poufności Informacji Poufnych, jak również 

przewidziane w umowie kary umowne z tytułu naruszenia zasad zachowania poufności 

Informacji Poufnych, obowiązują zarówno podczas wykonania umowy, jak i po jej 

wygaśnięciu. 

 

§ 17 

Siła wyższa 

 

1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności 

traktowane jako Siła Wyższa. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza 

kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które 

zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy. 

2. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub 

utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak 

niż w ciągu 14 dni, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. 

3. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 30 dni lub dłużej, Strony 

mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę, bez nakładania na żadną ze 

Stron dalszych zobowiązań, oprócz płatności należnych z tytułu wykonanych usług (z 

uwzględnieniem zapisów pkt 5). 

4. Okres występowania następstw Siły Wyższej nie powoduje przesunięcia terminów 

realizacji usług określonych w Umowie. 

5. W przypadku wykonania jedynie części przedmiotu umowy, rozliczeniu podlega jedynie 

faktycznie zrealizowana część przedmiotu umowy. Wykaz w jakim zakresie 

zrealizowano zadanie, zamieszczony zostanie w protokole przygotowanym w kształcie i 

w terminie ustalonym w porozumieniu Stron. 

 

§ 18 

Postanowienia końcowe 

1. W przypadku sporów powstałych na skutek wykonania niniejszej umowy rozstrzygać 

będzie Sąd właściwy dla Zamawiającego. 
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2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) 

3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla 

każdej ze stron. 

4. Zmiana osób wymienionych w § 5 nie stanowi zmiany umowy. 

5. Załączniki do umowy stanowią: 

1) Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 1 

2) Oferta Wykonawcy - załącznik nr 2 

3) Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych - załącznik nr 3 
4) Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych - załącznik nr 4 

5) Szkic usytuowania terenu i obiektów Zamawiającego - załącznik nr 5 

6) Zarządzenie Dyrektora o ruchu osobowym - załącznik nr 6 

7) Wykaz firm i instrukcje - załącznik nr 7 

8) Kadra Kierownicza - załącznik nr 8 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY               GŁÓWNA KSIĘGOWA                    WYKONAWCA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ........................................                     ........................................                          ......................................... 



54 

 

Załącznik nr 1 do Umowy nr ………/………. 

 z dnia.............................. 

-Opis Przedmiotu Zamówienia- 

 

A. Określenie wymagań dotyczących kwalifikacji pracowników ochrony  

 

1. Wykonawca będzie dysponował, dla zrealizowania przedmiotu umowy, Pracownikami ochrony, którzy 

przez cały okres obowiązywania Umowy będą posiadać aktualne zaświadczenia od lekarza medycyny 

pracy zawierające badania na czynniki: stres, praca nocna, praca zmianowa, sprawność fizyczna (próba 

wysiłkowa). Kopie zaświadczeń Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić w terminie 3 dni na 

każde wezwanie Zamawiającego. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo, pomimo posiadania aktualnego zaświadczenia, o którym mowa w 

pkt. 1, do zażądania wymiany danego Pracownika. Wykonawca dokona wymiany niezwłocznie – 

jednak nie później niż w terminie 72 godzin od poinformowania Przedstawiciela Wykonawcy.  

B. Pracownicy ochrony muszą posiadać:  

1. jednolite estetyczne umundurowanie  

2. umundurowanie oraz wyposażenie pracowników ochrony po stronie Wykonawcy 

3.  identyfikator w widocznym miejscu, ze zdjęciem, imieniem nazwiskiem o wymiarach szer.6 cm wys.9 

cm (identyfikator musi zawierać tekst: OCHRONA OGRODU BOTANICZNEGO w POWSINIE). 

4. sprawne środki łączności - radiotelefony, 

5. ukończone kursy w zakresie udzielenia pierwszej pomocy 

6. Znajomość przepisów bhp , oraz instrukcji alarmowych obowiązujących u Zamawiającego, 

7. Zamawiający wymaga, aby Pracownicy spełniali subiektywne wymogi estetyczne w zakresie aparycji i 

kultury osobistej określone przez Zamawiającego w trakcie trwania Umowy. W związku z powyższym 

Wykonawca musi liczyć się z koniecznością dokonywania wymiany Pracowników w przypadku gdy 

subiektywne wymogi Zamawiającego będą skutkować zgłoszeniem konieczności dokonania takie 

zmiany. Wykonawca dokona zmiany w terminie do 72 godzin od otrzymania przez Przedstawiciela 

Wykonawcy zgłoszenia konieczność dokonania zmiany Pracownika.   

C. Obowiązki Pracowników Ochrony 

1. Przyjmowanie i zdawanie posterunku w sposób dokładny, informując swego przełożonego o wszelkich 

spostrzeżeniach podczas objęcia, pełnienia i przekazywania służby, 

2. Przy obejmowaniu służby należy sprawdzić, w jakim stanie znajduje się posterunek oraz sprzęt i 

wyposażenie. 

3. Nie opuszczać powierzonego posterunku dopóki nie zostanie zmieniony przez następną zmianę. 

4. Przejść przeszkolenie przeciwpożarowe oraz znać obowiązujące przepisy przeciwpożarowe. 

5. Znać lokalizację punktów przeciwpożarowych, ujęć wody, środków alarmowania oraz znać sposoby 

alarmowania i wzywania straży pożarnej. 

6. Posiadać umiejętność posługiwania się sprzętem przeciwpożarowym oraz znać sposoby gaszenia pożaru 

w zarodku przy pomocy podręcznych środków gaśniczych. 

7. W przypadku wybuchu pożaru zawiadomić straż pożarną oraz kierownictwo obiektu i przystąpić do 

gaszenia ognia dostępnymi środkami gaśniczymi, wezwać do pomocy osoby postronne. 

8. zawiadamiać stosowne rodzaje pogotowia o zaistniałych zdarzeniach oraz Przedstawiciela Wykonawcy 

i Przedstawiciela Zamawiającego, 

9. Pracownikom ochrony mienia zabrania się wglądu w pisma i akta zamawiającego oraz przebywania w 

pomieszczeniach biurowych poza potrzebami wynikłymi z realizacji Umowy 

10. W pomieszczeniach biurowych nie wolno korzystać z połączeń telekomunikacyjnych, urządzeń 

technicznych i innych maszyn o ile nie jest to konieczne dla realizacji przedmiotu Umowy 

11. Wzywanie osób do opuszczenia obiektu w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na 

terenie chronionego obiektu albo stwierdzenia zakłócenia przez nie porządku publicznego. 
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12. Ujęcie osób stwarzających w sposób bezpośredni zagrożenia dla zdrowia, życia ludzkiego, a także dla 

chronionego mienia, w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji. 

13. Dbać o schludny wygląd i właściwy stan umundurowania spełniający wymogi Zamawiającego odnośnie 

zestawienia, kolorystyki jak i estetyki. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłaszania zastrzeżeń 

odnośnie oceny spełniania powyższych wymogów przez Pracownika do Przedstawiciela Wykonawcy, 

które muszą być na bieżąco uwzględniane.  

14. W przypadku wystąpienia awarii sieci energetycznej, ogrzewania, wodnokanalizacyjnej i telefonicznej / 

powiadomić niezwłocznie Przedstawiciela Wykonawcy i Przedstawiciela Zamawiającego, a w razie 

potrzeby bezpośrednio odpowiednie służby ratownicze lub firmy konserwatorskie w przypadku 

zagrożenia osób i mienia; 

15. Znajomość instrukcji ochrony obowiązującej u Zamawiającego. 

 

D. Zakres zamówienia: 

1. podejmowanie skutecznych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i 

nietykalności osobistej oraz działaniu zapobiegającym przestępstwom i wykroczeniom przeciwko 

mieniu, a także przeciwdziałaniu powstaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz nie dopuszczeniu 

do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony na zasadach określonych w ustawie o ochronie 

osób i mienia oraz Umowie. 

2. sprawdzanie stanu krat wewnętrznych i zewnętrznych zamontowanych w budynkach zlokalizowanych 

na terenie Zamawiającego oraz unieruchamianie i uaktywnianie istniejących systemów alarmowych, 

3. niezwłoczne powiadamianie Policji w razie usiłowania dokonania lub dokonania kradzieży, włamania, 

napadu, dewastacji mienia, itp. 

4. niezwłoczne powiadamianie Pogotowia Ratunkowego w razie zaistnienia nieszczęśliwego wypadku, jak 

również usiłowania dokonania lub dokonania napadu, o ile zachodzi taka konieczność, 

5. niezwłoczne powiadamianie Straży Pożarnej w razie zaistnienia pożaru lub stwierdzenia próby 

podpalenia, 

6. informowanie przedstawicieli Zamawiającego o zaistniałych awariach, 

7. niezwłoczne powiadamianie swego pracodawcy oraz osoby będącej przedstawicielem Zamawiającego 

w sprawach wynikających z realizacji przedmiotu umowy o niemożności Wykonywania obowiązków 

przez pełniącego służbę pracownika Wykonawcy, 

8. sprawdzanie czy osoby przebywające w ochranianych budynkach poza dniami  

i godzinami pracy są do tego uprawnione, 

9. dokonywanie obchodów ochranianych budynków celem skontrolowania prawidłowego zamknięcia 

wszystkich okien, drzwi zewnętrznych oraz krat wewnętrznych i zewnętrznych, 

10. prowadzenie książki dyżurów zawierającej imię i nazwisko pełniącego służbę, godziny pełnienia 

służby, imiona i nazwiska osób przebywających w obrębie ochranianych budynków poza godzinami 

pracy wraz z podaniem godziny ich przyjścia i wyjścia, 

11. podejmowania wszelkich innych niezbędnych czynności mających na celu zapewnienie prawidłowej 

realizacji umowy, 

12. Wydawanie i przyjmowanie kluczy od pracowników do budynków i rejestrowanie tego faktu w 

odpowiednich dokumentach oraz bezwzględne przestrzeganie zasad wydawania kluczy tylko osobom 

uprawnionym do ich pobierania. 

13. wyposażenie wszystkich pracowników ochrony zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy oraz 

dwóch pracowników Zamawiającego w bezprzewodowy system łączności, który będzie zapewniał 

Zamawiającemu możliwość kontaktu z pracownikami ochrony.  

W momencie rozwiązania umowy urządzenia systemu łączności przekazane Zamawiającemu do 

użytkowania zostaną zwrócone Wykonawcy przedmiotowego zamówienia. Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za uszkodzenia urządzeń łączności. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego, 

że urządzenia łączności działają nieprawidłowo Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznej 

wymiany. 

14. nadzór nad terenami zielonymi w celu przeciwdziałania nielegalnemu pobytowi i dewastacji w tym 

wycince i wywozie drewna. 
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Załącznik Nr 3 do Umowy Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych  

 

U P O W A Ż N I E N I E  N r  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

D O  P R Z E T W A R Z A N I A  D A N Y C H  O S O B O W Y C H   

p o d c z a s  r e a l i z a c j i  u m o w y  n a  
 

……………………… …. 

 
 
Z dniem ……………….  r., na podstawie art. 37 w związku z art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., nr 0 poz. 922 z późn. zm.), upoważniam Panią/Pana* 

…………. do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do: ……………………….. 

Upoważnienie obowiązuje do dnia odwołania, nie później jednak niż do dnia …………... Upoważnienie wygasa 

z chwilą ustania Pana/Pani* zatrudnienia w ……………………… 

 

………………………… 

Czytelny podpis osoby upoważnionej przez Wykonawcę 

 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 4 do Umowy Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych  

 

O D W O Ł A N I E  U P O W A Ż N I E N I A  N r  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

D O  P R Z E T W A R Z A N I A  D A N Y C H  O S O B O W Y C H   

p o d c z a s  r e a l i z a c j i  u m o w y  n a  
 

…………………….. …. 

 

Z dniem ……………….  r., odwołuję upoważnienie nr …………………….….. do przetwarzania danych 

osobowych wystawione dla Pani/Pana ………………………………………………………….. 

 
………………………… 

Czytelny podpis osoby upoważnionej przez Wykonawcę 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 


