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C z ę ś ć  I  

P o s t a n o w i e n i a  o g ó l n e  
 
1. Informacja o Zamawiającym.  
 
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,  

 
2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 
 
Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: 

Inż. Zdzisław Bujalski tel. (22) 754 26 10  

 

Informacje udzielane są w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach: 8
00

 – 15
00

. 

 
3. Tryb udzielenia zamówienia 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy 

z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113,  poz. 759 

z późn zm.), zwaną dalej ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego. 
 

4. Generalne zasady uczestnictwa w postępowaniu 
 
4.1.  Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie 

posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki 

określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, zwanej dalej specyfikacją lub w skrócie SIWZ. 

 

4.2.  Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

 

5. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami  
 
5.1. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem, należy 

kierować na adres:  

 
Polska Akademia Nauk 

Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie 

ul. Prawdziwka 2,  

02-973 Warszawa,  

fax.: (+48) (22) 757 66 45, 
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Godziny pracy Zamawiającego: dni robocze od poniedziałku do piątku: 7
30

-15
30 

 

5.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogą być przekazywane przez 

strony w formie pisemnej lub za pomocą faksu, przy spełnieniu wymogów określonych w pkt. 5.3 

SIWZ. 

Zamawiający dopuszcza przesyłanie pytań o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia (dalej zwanej również SIWZ) w wersji elektronicznej na adres: 
ob.sekr@obpan.pl 

 

5.3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane do Zamawiającego za 

pomocą faksu lub poczty elektronicznej (wykorzystanie poczty elektronicznej dopuszczalne 

wyłącznie w zakresie zadawania pytań o wyjaśnienie treści SIWZ) uważa się za złożone w terminie, 

jeżeli ich treść dotrze do Zamawiającego na adres podany w pkt 5.1. SIWZ, przed upływem 

wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania 

faksu lub wiadomości elektronicznej. 

 

5.4.  Oferty przekazywane są zamawiającemu wyłącznie w formie pisemnej.  

 

5.5.  Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzone jest w 

języku polskim. 

 

5.6.  Strony obowiązane są informować siebie nawzajem o każdej zmianie adresów. 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wysłane na ostatnio podany adres 

Wykonawcy uznawane będą za skutecznie złożone temu Wykonawcy. 



 4  

C z ę ś ć  I I  
 

P r z e d m i o t  z a m ó w i e n i a  i  t e r m i n  j e g o  r e a l i z a c j i  

6. Opis przedmiotu zamówienia. 
 

Przedmiotem zamówienia jest : całodobowa obsługa portierska oraz ochrona mienia, 3 
pracowników na zmianie – CPV 79.71.00.00-4 
 

7. Warunki realizacji zamówienia. 
 
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszej 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 
 

8. Zamówienia częściowe. 
 

8.1.        Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

8.2    Złożenie oferty obejmującej całość przedmiotu zamówienia stanowi jeden z warunków 

ważności oferty.  
 

9. Zamówienia uzupełniające. 
 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w 

art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy. 

 

10. Oferty wariantowe. 
 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

 

11. Termin realizacji zamówienia. 
 

 Umowa zostanie zawarta  na okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy z możliwością 

przedłużenia  o 1 rok.  
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C z ę ś ć  I I I  
 

W a r u n k i  u d z i a ł u  w  p o s t ę p o w a n i u  o r a z  
d o k u m e n t y  w y m a g a n e  o d  W y k o n a w c y  

 
12. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełniania 

 

12.1. Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonania oceny ich spełniania. 

Zgodnie z art. 22 ust. l ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 

spełniają warunki, dotyczące: 

12.1.1.  Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  przepisy  

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

12.1.2.   Posiadania wiedzy i doświadczenia,  

12.1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  

wykonania zamówienia  

12.1.4.   Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

12.2.      Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać,  

że warunki określone w pkt 12.1 powyżej, spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy. 

12.3. Wykonawca jest zobowiązany wykazać spełnianie warunków, o których mowa w pkt 12.1 

niniejszej SIWZ, nie później niż na dzień składania ofert, a także wykazać brak podstaw do 

wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

12.4.      Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt 12.1. SIWZ  na 

podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o 

którym mowa w pkt 13.1. oraz na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez 

Zamawiającego, wymienionych w pkt. 13 SIWZ, potwierdzających spełnianie tych warunków. 

12.5.  Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie 

od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany 

jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 

zamówienia. 



 6  

12.6.    Wykonawca, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych 

przez Zamawiającego powyżej oraz nie wykaże braku podstaw wykluczenia z powodu niespełnienia 

warunków, o których mowa w art. 24 ust. l ustawy, zostanie wykluczony z postępowania. 

 

13. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w  celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do 
wykluczenia. 

 

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków oraz braku podstaw do wykluczenia z 

powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych wraz z ofertą należy załączyć: 

13.1.    Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 

ustawy Prawo zamówień publicznych – (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ), 

13.2.Oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych – (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ), 

13.3.    Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w 

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, a w stosunku 

do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy. 

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

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.  3 składa odpowiedni dokument lub 

dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że:  

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,  

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,  

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;  

13.5    .Dokument o którym mowa w pkt 3 musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed 

upływem terminu składania ofert.  

13.6.   Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4 powyżej, zastępuje się je 

dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 

zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapis 

pkt. 5 stosuje się odpowiednio. 

13.7   Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 12.1. SIWZ, 

polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w pkt. 12.5. SIWZ, 

a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawców 

przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 13.3 SIWZ.  

13.8.    Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie.  
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1). Oferta musi być podpisana przez wszystkie podmioty lub pełnomocnika. 

2). Wymagane oświadczenia lub dokumenty wskazane w pkt. 13.2 oraz 13.4, winny być złożone 

przez każdy podmiot. 

 

14.  Wadium przetargowe 
 

14.1.  Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w 

kwocie 10.000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy zł). 

 

14.2.  Wadium może być wnoszone w następujących formach: 

1. w pieniądzu, 

2. w poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

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

3. w gwarancjach bankowych, 

4. w gwarancjach ubezpieczeniowych, 

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

dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 

2007 r. Nr 42 poz. 275). 

 

14.2.1. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić na konto 

Zamawiającego w:  

BPH S.A., Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków, Polska 
IBAN: PL 86 1060 0076 0000 3310 0018 2598 

SWIFT: BPHKPLPK 

Kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty. 

14.3. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być, co najmniej 

gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie. 

14.4.  W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w pkt 

14.2 SIWZ oryginał dokumentu wadium należy dołączyć do oferty. Beneficjentem takich 

dokumentów musi być Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania 

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

 

14.5.  Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 

46 ust. 4a i ust. 5 pkt. 1, 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

14.6.  Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje 

wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Wadium musi zostać wniesione co najmniej na 

cały okres związania ofertą. 

 

14.7.  Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi 

z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
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prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

 

14.8.  Zamawiający zwróci, zażąda ponownego wniesienia, zatrzyma wadium na zasadach 

określonych w art. 46 ustawy Pzp. 
 
14.9.  Gwarancje lub poręczenia muszą być poddane prawu polskiemu i wystawione przez podmiot 

uprawniony do działania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Spory wynikające z gwarancji lub poręczenia będą podlegały rozstrzygnięciu 

przez polskie sądy powszechne.  
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C z ę ś ć  I V  
 

Z a s a d y  p r z y g o t o w a n i a  o f e r t y  
 

15. Oświadczenia lub dokumenty wymagane w postępowaniu: 
 
15.1. Oferta powinna składać się z: 

 

a) wypełnionego Formularza Ofertowego o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym    

    Załącznik Nr 3 do SIWZ. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Zamawiający żąda, żeby Wykonawca  

    wskazał w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom; 

b) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 13. niniejszej SIWZ lub wymagane z mocy  

    obowiązujących przepisów;  

c) dowodu wniesienia wadium zgodnie z postanowieniami pkt. 15 SIWZ; 

15.2.  Oferta musi być sporządzona zgodnie z wymogami określonymi niniejszą SIWZ.  

15.3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, wypełniając odpowiednio formularz oferty. 

Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty 

wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

15.4. Oferta oraz wszelkie dokumenty wymagane w niniejszej specyfikacji muszą spełniać 

następujące wymogi: 

a) oferta musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej np.: na maszynie  

    do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem czytelnym pismem,  

b) formularz oferty i wszystkie załączane dokumenty sporządzone przez Wykonawcę (również te  

     złożone na załączonych do SIWZ wzorach) muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się  

     własnoręczny podpis z pieczątką imienną przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania  

     zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym  

     dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej,  

c) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone 

     pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji  

     Wykonawcy, 

d) pozostałe oświadczenia i dokumenty (inne niż wymienione w 16.4. lit. b SIWZ) należy załączyć w  

     formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych na każdej stronie za zgodność z oryginałem   

     przez Wykonawcę lub właściwą(-e) osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentacji danego  

     Wykonawcy oraz muszą być one sporządzone w języku polskim, chyba że Specyfikacja stanowi 

       inaczej. 

15.5.  Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, muszą być parafowane 

własnoręcznie przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę. 

15.6.  Określone w pkt 13 SIWZ dokumenty składające się na ofertę, muszą być sporządzone wg 

wzorów i wymogów SIWZ. 
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15.7. Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na 

język polski, sporządzonym przez wykonawcę. 

15.8.  Zaleca się, aby dokumenty składające się na ofertę były złożone w kolejności wskazanej w 

pkt 13 SIWZ. 

15.9     Zaleca się ponumerowanie stron oferty oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart 

oferty. 

15.10 We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza 

złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np.: nazwa firmy, siedziba lub czytelnego podpisu w 

przypadku pieczęci imiennej. 

15.11.  W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości 

zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie mogą stanowić tajemnicy 

przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje 

dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofercie. 

 

16. Opakowanie oferty. 
 

16.1. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym bez 

śladowe otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. przez 

podpisanie na wszystkich połączeniach).  

 

16.2. Opakowanie powinno być oznakowane jako "OFERTA" oraz opatrzone nazwą przedmiotu 

zamówienia oraz pieczęcią firmową Wykonawcy (lub opisem  

w przypadku jej braku) zawierającą co najmniej jego nazwę, adres, numer telefonu oraz faksu. 
 
16.3. Opakowanie należy zaadresować i  opisać według wzoru: 

 

Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej 
w Powsinie 

ul. Prawdziwka 2,  
02-973 Warszawa,  

OFERTA PRZETARGOWA NA  
Całodobowa obsługa portierska oraz ochrona mienia 

 
Nie otwierać przed godz. 10.00  w dniu 15 czerwca 2011r. 

 

17. Koszt przygotowania oferty.  
 

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
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18.  Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji. 
 

18.1.   Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 

jest zobowiązany udzielić wyjaśnień, o ile wniosek w sprawie wyjaśnień SIWZ wpłynął do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 

składania ofert. W przypadku złożenia przez Wykonawcę wniosku po upływie powyższego terminu, 

Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

18.2.  Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert. 

18.3.  Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania 

źródła zapytania, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści także na stronie 

internetowej www.ogrod-powsin.pl (na której została zamieszczona specyfikacja). 

18.4.  W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych 

odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 

Zamawiającego. 

18.5.       Zamawiający nie przewiduje wyznaczenia zebrania wszystkich Wykonawców. 

 

19. Modyfikacje treści specyfikacji. 
 

19.1.   W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed 

upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieści ją na 

stronie internetowej www.ogrod-powsin.pl 

 

19.2.   Jeżeli w wyniku modyfikacji treści niniejszej SIWZ, niezbędne będzie dodatkowy czas na 

wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert  

o ten czas. 

 

20.  Sposób obliczania ceny oferty. 
 

20.1.  Cena ofertowa jest ceną ryczałtową i wynika z kwoty podanej w złożonej ofercie.  

W złożonej ofercie Wykonawca podaje cenę ogólną brutto z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, ze zm.) oraz 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 386 ze zm.), za którą 

podejmuje się zrealizować przedmiot zamówienia, cenę netto oraz wartość podatku VAT. Cena 

ofertowa winna obejmować wszystkie koszty i składniki wraz z narzutami, niezbędne do wykonania 

przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ z załącznikami włącznie. Zamawiający nie 

zapewnia zwolnienia Wykonawcy z żadnych podatków, opłat ani nie będzie zwracał żadnych kar 

należnych z jakiegokolwiek tytułu. Cena ofertowa musi być wyrażona w PLN. 

 

20.2.  Zapłata nastąpi zgodnie z warunkami przedstawionymi w treści wzoru umowy. 
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20.3.  Zgodnie z treścią art. 91 ust. 3a Ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli zostanie 

złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia 

towarów, Zamawiający na etapie oceny i porównywania ofert doliczy do ceny ofertowej podatek od 

towarów i usług VAT, zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy. mówiącym o cenie w rozumieniu art. 3 ust 1 

ustawy o cenach z dnia 5 lipca 2001r. (Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1050). Powyższe wynika z 

konieczności ustalenia kwoty, która będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji 

zamówienia. 

 

21.  Waluty obce. 
 

Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia z Wykonawcą w innej walucie niż złoty polski.  
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C z ę ś ć  V  
 

T r y b  i  z a s a d y  w y b o r u  n a j k o r z y s t n i e j s z e j  o f e r t y  
 
22. Tryb oceny ofert. 
 

22.1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa.  

22.2. Oferty oceniane będą w 2 etapach: 
 

 I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty. 

 

Oferty nie spełniające wymagań określonych ustawą i SIWZ zostaną odrzucone,  

a w przypadku ujawnienia podstaw do wykluczenia Wykonawcy składającego ofertę, oferty te 

zostaną uznane za odrzucone.  

 

 II etap: ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniżej. 

 

W II etapie rozpatrywane będą oferty nie podlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców nie 

podlegających wykluczeniu.  
 

23. Kryteria oceny ofert. 
 

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty dla przedmiotowego zamówienia publicznego Zamawiający 

przyjął następujące kryterium oceny ofert: 

-  cena brutto za 1 godzinę pracy 1 pracownika na zmianie  –100% 
 
24. Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów. 

24.1.    Ocena ofert dokonywana będzie w kryterium cena brutto za realizację zamówienia   – według 

następującego wzoru : 

 

                     najniższa cena   realizacji zamówienia  

C =       ------------------------------------------------------------------  x 100% 

                  cena realizacji zamówienia oferty ocenianej 

 

24.2.  Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 

wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

 24.3.  Iloczyn punktów uzyskanych przez ofertę w danym kryterium i procentowej wagi kryterium 

będzie stanowił ilość punktów uzyskanych przez ofertę w tym kryterium.  

 

24.4. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów. 

 

24.5.      Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
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24.6.   Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

 

24.7.    Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów 

przyznaną wg zasad wskazanych w pkt. 24.1 – 24.7. 
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C z ę ś ć  V I  
 

I n f o r m a c j e  o  t r y b i e  s k ł a d a n i a  i  o t w a r c i a  o f e r t  
 

25. Miejsce i termin składania ofert. 
 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Prawdziwka 2 w budynku 

Sekretariat „Gronówek” do godz. 10.00, dnia  15 czerwca  2011r.   

 

Za złożenie oferty w miejscu innym niż wskazane powyżej Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności. 

 

26. Miejsce i termin otwarcia ofert. 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Prawdziwka 2 w budynku 

„Przyszklarniowym” dnia 15 czerwca 2011r.  o godzinie 1030. 

 

27. Publiczne otwarcie ofert. 
 

27.1.   Otwarcie ofert jest jawne.  

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

sfinansowanie zamówienia w skali 1 miesiąca. 

27.3.    Dokonując otwarcia ofert w kolejności w jakiej były składane Zamawiający każdorazowo 

będzie odczytywał numer oferty przydzielony według kolejności składania ofert, nazwę Wykonawcy 

składającego ofertę, adres jego siedziby, zaoferowaną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

 

28. Termin związania ofertą. 
 

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

29. Zmiana i wycofanie oferty. 
 

29.1.    Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.  

29.2.     Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone  

w sposób i formie przewidzianych dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że opakowania (koperty) będą 

zawierały dodatkowe oznaczenie „ZMIANA OFERTY” / „WYCOFANIE OFERTY”. 
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C z ę ś ć  V I I  
 

P o s t a n o w i e n i a  d o t y c z ą c e  u m o w y  
 
 

30. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

W przedmiotowym przetargu Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy.  

 
31. Termin płatności. 

 

31.1 Terminy płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący 

załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji. 

 

32. Kary umowne. 
Zamawiający naliczy kary umowne w przypadkach i w wysokości określonych we wzorze umowy. 

 

33. Wzór umowy. 
 

33.1.   Wzór umowy określony został w załączniku nr 4 do niniejszej specyfikacji. 

 

33.2. Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia 

oświadczeniem zawartym w treści formularza ofertowego. Postanowienia umowy ustalone we wzorze 

nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień wzoru umowy 

stanowi jeden z warunków ważności oferty.  

 

34. Informacja o formalnościach dotyczących zawarcia umowy. 
34.1.    Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 183 

ustawy Pzp w terminie, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy. 

34.2.  Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu z pkt. 1, jeżeli w niniejszym 

postępowaniu złożono tylko jedną ofertę. 

34.3.  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, Zamawiającemu może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia 

postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.  

34.4.   Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana 

za najkorzystniejszą są zobowiązani, dostarczyć dokumenty o których mowa we wzorze umowy 

niezbędne dla ważności umowy – w szczególności umowę ubezpieczenia. 

34.5. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych formalności koniecznych do zawarcia umowy. 
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C z ę ś ć  V I I I  
 

P o s t a n o w i e n i a  k o ń c o w e  
 

35. Zawiadomienie o wyborze oferty lub o unieważnieniu postępowania 
 

35.1.  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, 

którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając nazwę (firmę),  siedzibę i adres 

Wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz z uzasadnieniem jej wyboru, a także nazwy (firmy), 

siedziby i adresy pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i 

porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny 

ofert i łączną punktację. Ponadto zamawiający poda termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1 lub ust. 

2 ustawy Prawo zamówień publicznych, po którego upływie umowa w sprawie realizacji zamówienia 

publicznego może być zawarta.  

 

35.2.  Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści niezwłocznie informacje,  

o których mowa w pkt 36.1. na stronie internetowej www.ogrod-powsin.pl oraz  

w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

 

35.3.    Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi Wykonawców, 

którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu o Wykonawcach, których oferty zostały 

odrzucone oraz o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

35.4.  O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy 

ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem 

terminu składania ofert, a w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania 

ofert – tych, którzy złożyli oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 
36. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 

 

36.1.  Wykonawcom oraz osobom i podmiotom określonym w Ustawie, których interes prawny w 

uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI 

Ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

36.2. Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym 

Wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, 

prowadzoną przez Prezesa Urzędu. 
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37. Inne postanowienia. 

Do spraw nie uregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. 
Nr 113 poz. 759 ze zm.) 
 
38. Wykaz załączników: 

 
Załącznik Nr 1:  Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych 

Załącznik Nr 2: Formularz oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych 

Załącznik Nr 3: Formularz Cenowy 

Załącznik Nr 4: Wzór Umowy 

Załącznik Nr 5: Plan Ogrodu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 19  

 

 Załącznik Nr 1 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Oświadczam, że zgodnie z wymogami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 

stycznia 2004 r. (Dz.U Nr 19 poz. 177, z póź. zm.): 

● posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

● posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

● znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

● nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 
 

 

.........................dnia ................     ...................................................................... 
(Pieczęć i podpis osoby upoważnionej Wykonawcy) 
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 Załącznik Nr 2 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Oświadczam, że przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie 

art. 24 ust. ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U Nr 19 poz. 177, z 

późn. zm.), nie podlegam wykluczeniu z tytułu: 

 

 Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę 

nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie 

naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest 

następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 

 

 Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z 

wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym 

postępowaniem sądu, jeżeli układ przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku 

upadłego; 

 

 Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu; 

 

 Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwa popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także 

za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających 

na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 

 Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także 

za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających 

na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 

 Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 

popełnione w związku postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo 

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 

albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
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 Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 

 Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, 

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 

zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 

skarbowego; 

 

 Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie 

przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary 

 

 Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 

ust. 1 pkt. 1-3. 

 

 Wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem 

prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi 

w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni 

uczciwej konkurencji; 

 

 Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego 

postępowania; 

 

 Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierały 

błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust.3; 

 

 Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania z 

ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. 

 

 

 

 

 

……..............dnia...............    .................................................................... 
(Pieczęć i podpis osoby upoważnionej Wykonawcy) 
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 Załącznik Nr 3 
 
 

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 
 
W nawiązaniu do niniejszego postępowania o zamówienie publiczne w trybie Przetargu 

Nieograniczonego, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami opisu 

przedmiotu zamówienia zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 

 

Zamówienia i wzorem Umowy. 

 

Stawka za 1 godz. pracy   1 pracownika ochrony  wynosi  brutto  ........................... złotych. 

Słownie:....................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................złotych. 

Przewiduje się pracę 3 osób na zmianie . 

 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy 

do niej zastrzeżeń, oraz posiadamy odpowiednią wiedzę, potencjał i środki dla prawidłowego 

przygotowania oferty i wywiązania się zgodnie z jej treścią. 

Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

Zobowiązujemy się do zawarcia Umowy na warunkach przedstawionych w ofercie w miejscu i 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

Zastrzeżenie w sprawie tajemnicy przedsiębiorstwa: 

Zastrzegamy jednocześnie, że informacje zawarte w Załączniku Nr ......do oferty stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa ................................................................................................... i nie powinny być 

udostępniane innym Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu. 

 

 

 

............................. dnia .........................   …………………………………………………. 
(Pieczęć Firmy i podpisy upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy) 
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Załącznik  Nr 4 
 

WZÓR UMOWY 
 

 

zawarta w Warszawie w dniu  ……………2011r.  pomiędzy: 

 

Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w 

Powsinie, z siedzibą w Warszawie przy ul. Prawdziwka 2,  zwanym dalej “ZLECENIODAWCĄ”, 
 

reprezentowanym przez: 

 

1. Dyrektora 

2. Zastępcę Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych 

 

a: 

 

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

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

reprezentowanym przez : 

 

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

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

zwanym  “ZLECENIOBIORCĄ”, 

 

 w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego, zgodnie z Ustawą o Zamówieniach 

Publicznych z dnia 10 czerwca 1994r., o treści następującej: 

 

§ 1 

 

1. ZLECENIODAWCA  zleca  a  ZLECENIOBIORCA przyjmuje do wykonania usługę portierską, 

ochronę obiektów i mienia na terenie Polskiej Akademii Nauk  Ogrodu Botanicznego – Centrum 

Zachowania Różnorodności  Biologicznej  w Powsinie, ul. Prawdziwka 2. 

 

2. Szkic usytuowania terenu i obiektów ZLECENIODAWCY , zakres obowiązków 

ZLECENIOBIORCY, regulamin zadań i obowiązków pracowników ochrony mienia – określone 

zostały w załącznikach  nr 1,2,3, stanowiących integralną część umowy. 

    

 Załącznik Nr 1do umowy  – Plan Ogrodu (strona internetowa Ogrodu) 

 Załącznik Nr 2 do umowy – Zarządzenie dyrektora o ruchu osobowym 

 Załącznik Nr 3 do umowy  – Wykaz firm, instrukcje 

 

3. ZLECENIODAWCA zobowiązuje się do stworzenia warunków umożliwiających skuteczną 

ochronę obiektu a w szczególności do: 
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     a)     prawidłowego ogrodzenia i oświetlenia terenu, 

     b)    zapewnienia pracownikom ochrony mienia higienicznych warunków pracy (udostępnienie              

ogrzewanych pomieszczeń do pełnienia służby) 

c)  umieszczenia w widocznym miejscu numerów telefonicznych policji, straży pożarnej, straży 

miejskiej, pogotowia ratunkowego. 

 

4. W przypadku stwierdzenia włamania lub uszkodzenia mienia nie wykrytego przez 

pracowników Agencji, kierownik Zakładu lub upoważniona przez niego osoba mają obowiązek 

natychmiast zawiadomić Policję, zabezpieczyć miejsce kradzieży, a protokół powłamaniowy 

sporządzić w obecności pracownika Agencji. 

 

 

5. Jeżeli na skutek nie wykonania lub nienależytego wykonania zlecenia przez 

ZLECENIOBIORCĘ,  ZLECENIODAWCA  poniesie szkodę,  ZLECENIOBIORCA  zobowiązuje 

się pokryć tę szkodę w pełnej wysokości. 

 

 

6. Strony stwierdzają, że  ZLECENIOBIORCA  ubezpieczony jest od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dotyczącej działalności na terenie Ogrodu 

Botanicznego – CZRB  na okres trwania niniejszej umowy, w wysokości min. 1 000 000,00 - 

zł.(słownie: dwa miliony złotych ) 

 

7. Termin podjęcia decyzji w sprawie wypłaty odszkodowania przez ZLECENIOBIORCĘ 

wynosi 2 miesiące od daty żądania zapłaty i przedłożenia wszelkich wymaganych dokumentów. 

ZLECENIOBIORCA może przenieść obowiązek likwidacji powstałej szkody na Zakład Ubezpieczeń 

w ramach posiadanej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w związku z 

prowadzoną działalnością gospodarczą. 

 

8. Rozpoczęcie wykonania umowy następuje w dniu ……...2011r. Od tej chwili rozpoczyna się 

odpowiedzialność  ZLECENIOBIORCY  za mienie  ZLECENIODAWCY. 

 

 

§ 2 

 

 

1.    Pracownicy  ZLECENIOBIORCY  pełnić będą obowiązki przez całą dobę w systemie pracy 

zmianowej: 

 

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

       1.2   Patrol – obsada 2 osoby, 24 godz. 

 

2.   Pracownicy  ZLECENIOBIORCY  w czasie dyżuru będą  umundurowani i będą nosili   

identyfikatory w widocznym miejscu. 

 

 

3.    ZLECENIOBIORCA zobowiązuje się przeszkolić swoich pracowników w zakresie przepisów 

BHP i  p. pożarowych przed dopuszczeniem ich do pracy. 
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§ 3 

 

1. ZLECENIOBIORCA zobowiązany jest wykonywać swoje obowiązki zatrudniając osoby 

sprawne fizycznie, posiadające kwalifikacje zawodowe zgodnie z wymogami ustawy z dnia 

22.08.1997r. o ochronie osób i mienia oraz wyposażone w odpowiednie urządzenia techniczne, 

umożliwiające prawidłowe wykonywanie umowy, w tym środki łączności. 

 

 

2. ZLECENIODAWCA udostępni do dyspozycji jeden telefon nr (022) 648 38 56 wew.295. 

 

 

3. ZLECENIOBIORCA zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Instrukcji w sprawie 

kontroli ruchu osobowego, pojazdów i materiałowego w Ogrodzie Botanicznym – CZRB PAN w 

sprawie zadań i obowiązków służby ochrony mienia stanowiących integralną część umowy ( 

załącznik nr 1,2,3). 

 

§ 4 

 

1. Tryb działania Agentów Ochrony, przydzielonych przez ZLECENIOBIORCĘ do ochrony 

terenów i obiektów ZLECENIODAWCY, podejmowanego wobec osób znajdujących się w granicach 

chronionych obiektów i obszarów określa rozporządzenie rady Ministrów z dnia 18.11.1998r. 

 

 

2. W przypadku stwierdzenia okoliczności stanowiących zagrożenie dla mienia 

ZLECENIOBIORCA zobowiązany jest podjąć czynności zmierzające do zapobieżenia szkody, a w 

razie jej zaistnienia do ograniczenia jej rozmiarów do natychmiastowego powiadomienia 

ZLECENIODAWCY, Policji itp. 

 

 

3. Wstępne dochodzenie oraz sporządzenie przez ZLECENIODAWCĘ protokółu powstania 

szkód odbywa się przy udziale przedstawiciela ZLECENIOBIORCY natychmiast po zaistnieniu 

szkody. ZLECENIODAWCA określa w protokóle rodzaj i przybliżoną wartość szkody np. 

skradzionych lub uszkodzonych przedmiotów. 

 

 

4. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub kradzieży mienia Ogrodu Botanicznego -CZRB 

PAN w wyniku niewłaściwego wykonywania obowiązków przez ochronę ZLECENIOBIORCA 

zapłaci ZLECENIODAWCY odszkodowanie uzupełniające w wysokości 50 % wartości 

uszkodzonych lub skradzionych przedmiotów, roślin  ustalonego odszkodowania ( nie więcej jednak 

niż 50 % miesięcznego wynagrodzenia). 

 

 

 

5. W przypadku stwierdzenia przez ZLECENIODAWCĘ niepełnego tj. niezgodnego z § 2 pkt. 

1.1 , 1.2 umowy, obsadzenia personalnego strzeżonego obiektu ZLECENIOBIORCA zobowiązany 
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jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 200 % godzinowej stawki za każdą roboczogodzinę 

trwania nieprawidłowości, nieusprawiedliwionej. 

 

§ 5 

 

1.  Do bieżącego kierowania pracami będącymi przedmiotem umowy ze strony    

ZLECENIODAWCY wyznaczony jest p.o. Kierownika Działu Administracyjnego – Joanna 

Witkowska. 

 

2.        W celu kontroli rzetelności wykonywanych prac ZLECENIODAWCA wyznacza kadrę 

      kierowniczą  wg wykazu zawartego w załączniku Nr IV ( załącznik będzie uzupełniony przy 

      podpisywaniu umowy). 

 

§ 6 

 

1.        Z tytułu ochrony ZLECENIODAWCA zobowiązuje się wypłacać jednorazowo po zakończeniu 

każdego miesiąca kwotę w wysokości : 

a) …………… zł   + VAT za  okres 30 dni. 

b)  ……………. zł + VAT  za okres 31 dni. 

 

2.        Na podstawie protokółu ZLECENIOBIORCA wystawi fakturę, a ZLECENIODAWCA 

zobowiązuje się zapłacić należność na konto w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania na rachunek 

ZLECENIOBIORCY. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 będzie waloryzowane w stosunku 

rocznym, w pierwszym kwartale każdego kolejnego roku kalendarzowego w drodze negocjacji, 

maksymalnie o wysokość wskaźnika wzrostu cen towarów i usług publikowanego przez Prezesa GUS 

w Monitorze Polskim za poprzedni rok kalendarzowy. Wyjściową bazą porównawczą jest cena 

jednostkowa ustalona na rok 2011. 

3.        W przypadku nieuregulowaniu należności w terminie ZLECENIOBIORCY przysługują odsetki 

ustawowe. 

§ 7 

 

ZLECENIOBIORCA zobowiązany jest do posiadania uaktualnionej koncesji na działalność 

gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia zgodnie z wymogami Art. 55 ust. 2 ustawy z 

dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 97.114.740). 

 

§ 8 

 

ZLECENIOBIORCA zobowiązany jest zawiadomić ZLECENIODAWCĘ o zmianie okoliczności 

prawnych i faktycznych, o których mowa w koncesji lub w rejestrze handlowym. Utrata uprawnień 

do prowadzenia działalności w zakresie ochrony mienia upoważnia ZLECENIODWACĘ do 

rozwiązania umowy.       

 

§ 9 

 

Umowa niniejsza zawarta została na okres od dnia ………2011 r. do dnia …….2013 r.,  Jednak 

(strony) zastrzegają sobie prawo rozwiązania umowy za uprzednim trzymiesięcznym 

wypowiedzeniem 
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§ 10 

 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 11 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia Kodeksu 

Cywilnego i ustawy o zamówieniach publicznych a w szczególności zapisy z oferty przetargowej. 

 

§ 12 

 

Ewentualne spory mogące powstać przy  wykonywaniu umowy rozstrzygać będzie Sąd Gospodarczy, 

właściwy dla siedziby ZLECENIODAWCY. 

 

§ 13 

 

Umowa została spisana w 4 jednobrzmiących egzemplarzach z których każda ze stron otrzymuje po 2 

egzemplarze. 

§ 14 

 

Integralną część umowy stanowią : 

 

• Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia: załączniki Nr 1, 2, 3 

• Oferta z formularzem cenowym  

• Zawiadomienie o wyborze oferty 

• Imienny wykaz osób zatrudnionych przez ZLECENIOBIORCĘ w przedmiocie realizacji danej     

umowy. 

• Kopia polisy ubezpieczeniowej 

 

 

             ZLECENIOBIORCA                                               ZLECENIODAWCA 
 

 

 

             ........................................                                        ......................................... 
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 Załącznik Nr 5 

................................................ 
(pieczęć adresowa firmy wykonawcy) 

 

 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI WARUNKÓW UMOWY 
 
 
 
 
 

Oświadczamy niniejszym, że akceptujemy warunki zawarte w załączonym Wzorze Umowy i nie 

wnosimy do niego żadnych uwag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................................. dnia ...................... 

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

(Pieczęć i podpis osoby upoważnionej Wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


