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CZĘŚĆ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Zamawiający:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Warszawie
Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim
Adres: 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Powstańców Warszawy 28
Tel: + 48 58 300 48 41, faks: + 48 58 300 48 43,
e-mail: zamowienia.publiczne.pruszcz@kowr.gov.pl
adres strony internetowej: bip.kowr.gov.pl

2. Oznaczenie postępowania i tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie, którego dotyczy niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oznaczone
jest znakiem: PRU.WOP.260.14.2018
Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.
2.1

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 138n ust. 1 w związku
z art. 138 g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r.,
poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne
usługi, o szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia powyżej 750 000 euro (ZAŁĄCZNIK XIV
Dyrektywy 2014/24/UE Usługi detektywistyczne i ochroniarskie).

2.2

Ilekroć w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastosowane jest pojęcie "ustawa
Pzp", należy przez to rozumieć ustawę - Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt. 2.1.

2.3

Do udzielenia zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania stosuje się przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych określone w dziale I rozdział 2a, dziale II rozdział 5, a także
przepisów art. 17 i art. 18, działu V rozdziału 3, działu VI oraz art. 22-22d, art. 24, art. 29-30b oraz
art. 32-35 i 93 ustawy Pzp, a także przepisów wykonawczych do niej, w tym: Rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r poz. 1126).

2.4

W sprawach nieuregulowanych ustawą Pzp stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –
Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 459).

3. Przedmiot zamówienia
3.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej doraźnej oraz
stałego

całodobowego

dozoru

sygnałów

przesyłanych,

gromadzonych

i

przetwarzanych

w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych tj. stałym monitoringu systemów
sygnalizacji napadu i włamania wraz z monitorowaniem za pomocą monitoringu CCTV, przyjmowaniu
sygnałów alarmowych, prowadzeniu dozoru doraźnego oraz podjęcia interwencji przez grupę
patrolowo – interwencyjną w razie alarmu na obiekcie położonym na nieruchomości należącej do
Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy
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w Pruszczu Gdańskim. W obiekcie znajduje się czynna kotłownia wraz z jej wyposażeniem,
infrastrukturą towarzyszącą oraz mieniem ruchomym wyszczególnionym w załączniku A do SIWZ.
Nieruchomość obejmuje działkę nr 38/17 o pow. 0,1608 ha położoną na terenie powiatu
sztumskiego, gmina Stary Targ, obręb Szropy, województwo pomorskie.
3.2

Wykonawca zobowiązany jest wykonywać usługę zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22
sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. 2017 r., poz. 2213 z późn. zm.) oraz właściwymi przepisami
wykonawczymi.

3.3

Wykonawca zobowiązany jest do podłączenia systemu alarmowego zainstalowanego w ochranianym
obiekcie za pośrednictwem karty SIM dostarczonej przez Wykonawcę do Stacji Monitorowania
Alarmów (SMA) Wykonawcy.

3.4

Monitorowanie obiektu polegać będzie na:

1) przyjmowaniu

i

dozorze

sygnałów

przesyłanych,

gromadzonych

i

przetwarzanych

w

Stacji

Monitorowania Alarmów (SMA) Wykonawcy;
2) zapewnieniu gotowości do podjęcia działań przez grupę patrolowo-interwencyjną wyposażoną
w środki przymusu bezpośredniego, która po odebraniu sygnału alarmowego podejmie niezwłoczną
interwencję mającą na celu zatrzymywanie osób schwytanych na kradzieży, dewastujących mienie lub
w inny sposób zakłócających porządek, powiadomienie o tych działaniach upoważnionego pracownika
Zamawiającego, jak również niezwłoczne zawiadomienie o zaistniałym zdarzeniu Policji, Straży
Pożarnej oraz innych niezbędnych służb;
3) ochrona doraźna – tj. wykonywanie czynności sprawdzających co najmniej raz na dobę w dni robocze,
święta i dni wolne od pracy.
3.5

Wykonawca na własny koszt zamontuje elektroniczne urządzenia i systemy alarmowe, sygnalizujące
zagrożenie ochranianych osób i mienia oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach ich
zainstalowania.

3.6

Szczegółowe

opis

przedmiotu

zamówienia,

obowiązki

Wykonawcy

oraz

istotne

dla

stron

postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia
publicznego zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
3.7

Zamawiający zaleca aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia, odbył wizję lokalną,
w celu zapoznania się ze specyfiką nieruchomości, a także zdobył na własną odpowiedzialność ryzyko
wszelkie dodatkowe informacje, które mogą posłużyć do przygotowania oferty, zawarcia umowy
i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu ponosi Wykonawca.

3.8

Zamawiający wymaga, aby osoby stanowiące grupę patrolowo - interwencyjną były zatrudnione
przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę przez cały okres obowiązywania umowy.
Obowiązek

ten dotyczy

w każdej umowie

również

podwykonawców

– Wykonawca

jest

zobowiązany

zawrzeć

o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do

zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.
Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace ww. osób oraz
kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego i przewidziane z tego tytułu sankcje określone
zostały w Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
3.8.1

Wykonawca będzie zobowiązany przez cały okres realizacji umowy utrzymać stan ciągłości
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Niedopuszczalne jest zatrudnianie pracowników
wykonujących usługę dozoru na podstawie umów cywilnoprawnych, co oznacza, że każda
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roboczogodzina w ramach realizowanego kontraktu musi być

wypracowana przez

osoby

zaangażowane do realizacji usługi przez usługobiorcę wyłącznie w ramach stosunku pracy.

4.

Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
KOD CPV

Opis

79 71 00 00 – 4

Usługi ochroniarskie

5. Termin wykonania zamówienia:
planowany termin rozpoczęcia: - 29 czerwca 2018 r.
termin zakończenia: 5.1

- 31 grudnia 2018 r.

Dzień przejęcia protokołem zdawczo - odbiorczym jest dniem rozpoczynającym odpowiedzialności
Wykonawcy za obiekt objęty zawartą umową, jednak nie wcześniej niż od dnia 29 czerwca 2018 roku.

6. Informacje

o

sposobie

porozumiewania

się

Zamawiającego

z

Wykonawcami

oraz

przekazywania oświadczeń i dokumentów:
6.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się
z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim.
6.2 Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą
przekazywać drogą elektroniczną, faksem lub pisemnie, za wyjątkiem oferty, umowy, pełnomocnictw
oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w Części III niniejszej SIWZ (również w przypadku ich
złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp ) dla których przewidziana
jest wyłącznie forma pisemna.
6.3 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej
strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
6.4 W

przypadku

braku

potwierdzenia

otrzymania

wiadomości

przez

Wykonawcę,

Zamawiający

domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail podany przez
Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma
w dacie jego wysłania.
6.5 W korespondencji kierowanej do Zamawiającego, Wykonawca winien posługiwać się oznaczeniem
sprawy określonym w SIWZ tj.: PRU.WOP.260.14.2018
6.6 Dane teleadresowe Zamawiającego są wskazane w ust. 1 Części I SIWZ.
6.7 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, w formie zgodnej
z określoną w pkt. 6.2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
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wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.
6.8 Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od
pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
6.9 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym
mowa w pkt. 6.7, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania.
6.10 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa
w pkt 6.7.
6.11 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami - bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający przekaże
jednocześnie Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej, na
której udostępniono SIWZ, tj. http://bip.kowr.gov.pl/zamowienia/zamowienia-publiczne
6.12

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić

treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej, na
której zamieszczono SIWZ, tj. http://bip.kowr.gov.pl/zamowienia/zamowienia-publiczne
6.13 Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie
przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
6.14 Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

7. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
- w zakresie procedury przetargowej - Dorota Przedpełska
- w zakresie przedmiotu zamówienia – Marta Włodarczak

8.

Opis sposobu przygotowania ofert

8.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
częściowych.
8.2 Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
8.3 Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta,
wszelkie oświadczenia (wymienione w części III ust. 1) Wykonawca jest zobowiązany złożyć
w oryginale. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 1.6.2 części II SIWZ należy złożyć w formie oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii.
8.4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej.
8.5 Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony
w języku innym niż polski, winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym
przez Wykonawcę.
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8.6 Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie
z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu prawnego lub jego upełnomocnionego
przedstawiciela w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. z imienną pieczątką osoby
podpisującej).
8.7 Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,
Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
8.8 Wszelkie zmiany i poprawki w treści oferty, w szczególności każde przerobienie, przekreślenie,
uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez osobę podpisującą ofertę, w przeciwnym
razie nie zostaną uwzględnione.
8.9 Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta
wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta).
8.10 Ofertę należy umieścić w zamkniętej (zaklejonej) kopercie zaadresowanej do Zamawiającego
z oznaczeniem:
„Oferta –
„Ochrona nieruchomości położonej w obrębie Szropy gm. Stary Targ”
Nie otwierać przed dniem 12.06.2018 r. przed godz. 10.10”
8.11

Koperta winna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: Krajowy Ośrodek Wsparcia

Rolnictwa Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim, 83-000 Pruszcz Gdański ul. Powstańców Warszawy
28 i zawierać dokładny adres Wykonawcy, tak aby w przypadku przysłania oferty po terminie składania
ofert Zamawiający mógł odesłać ofertę.
8.12 Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty.
Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert.
Zmiany winny być opakowane tak jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie
wyrazem: ZMIANA OFERTY.
8.13

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nie dochowanie przez Wykonawcę powyższych

zasad.
8.14

Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.4.1993r.

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.) powinny być
umieszczone w oddzielnej kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa". Zgodnie z art. 8 ust. 3
ustawy Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie
składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być
one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
W związku z powyższym, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył do oferty uzasadnienie
faktyczne i prawne zastrzeżenia informacji, jako tajemnicy przedsiębiorstwa. Zamawiający zaleca, aby
informacje te zostały umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone
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i ponumerowane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
Pzp.
8.15

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

9. Informacja o podwykonawcach
9.1 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie dokonuje
zastrzeżenia dotyczącego obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia, o którym
mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp przez Wykonawcę.
9.2 W przypadku zamiaru powierzenia części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda: wskazania przez
Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania
przez Wykonawcę firm podwykonawców, w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ.
W

przypadku,

kiedy

Wykonawca

nie

wskaże

w

ofercie

części,

którą

zamierza

powierzyć

podwykonawcom, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie.
9.3 Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo zawarte są w projektach umowy stanowiących
integralną część SIWZ.
9.4 Powierzenie

wykonania

części

zamówienia

podwykonawcom

nie

zwalnia

Wykonawcy

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
9.5 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powołał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, 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.
10.

Zasady składania ofert wspólnych

10.1

Na podstawie art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia
(np. konsorcjum, spółka cywilna). W tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność
za wykonanie umowy. Ten sam Wykonawca może być członkiem tylko jednego konsorcjum.

10.2

W przypadku składania oferty wspólnej w formularzu ofertowym należy wpisać nazwy (firmy)
i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum.

10.3

Wykonawcy

występujący

wspólnie

ustanawiają

pełnomocnika

do

reprezentowania

ich

w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja prowadzona będzie
przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu
ofertowym. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie
umowy.
10.4

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokumenty o których
mowa w Części III ust. 1 pkt 1, 2 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
8
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10.5

Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 10.1 powyżej, zostanie wybrana, Zamawiający
zastrzega sobie możliwość zażądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

10.6

W

przypadku

wspólnego

ubiegania

się

o

zamówienie

przez

Wykonawców,

oświadczenie

o przynależności/ braku przynależności do grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców.
10.7

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na
wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w ust. 3 i 4 części III
SIWZ, przy czym:

1)

dokumenty i oświadczenia o których mowa w ust. 3 części III SIWZ składa odpowiednio Wykonawca,
który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 1.2 części II SIWZ;

2)

dokumenty i oświadczenia o których mowa w ust. 4 części III SIWZ składa każdy z nich.
11. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą

11.1 Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
11.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,
z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania
ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony
okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
12.

Miejsce i termin składania ofert

12.1 Ofertę w przedmiotowym postępowaniu Wykonawca składa za pośrednictwem operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r Prawo pocztowe (j.t.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1481),
osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
12.2 Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego - w sekretariacie Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa

Oddział

Terenowy

w

Pruszczu

Gdańskim,

ul.

Powstańców

Warszawy

28

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 czerwca 2018 r., do godziny 10.00.
12.3 Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona
po terminie.
12.4 W przypadku ofert przesyłanych Zamawiającemu drogą pocztową/kurierską, jako termin złożenia
oferty Zamawiający przyjmie termin otrzymania przesyłki.
13.

Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert

13.1 Oferty zostaną otwarte w siedzibie KOWR OT Pruszcz Gdański, przy ul. Powstańców Warszawy 28
w Sali Konferencyjnej w dniu 12 czerwca 2018 r., o godzinie 10.10.

14. Informacje o trybie otwarcia ofert
14.1 Zamawiający otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w ust. 13. Otwarcie ofert jest jawne.
14.2 Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
Pzp.
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14.3 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.

CZĘŚĆ II – WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1

nie podlegają wykluczeniu - obligatoryjne przesłanki wykluczenia art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy
Pzp oraz przesłanki fakultatywne wskazane przez Zamawiającego w ust 1.4.2 części II SIWZ tj. art.
24 ust. 5 pkt 1), 2) i 4) ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

1.2

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:

1.2.1. kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej, o ile to wynika
z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: posiada aktualną
koncesję na prowadzenie działalności obejmującej wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. koncesję
udzieloną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2213 z późn. zm.);
Ocena spełnienia w/w warunku oraz weryfikacja zdolności Wykonawcy do

należytego wykonania

udzielanego zamówienia dokonywana będzie na zasadzie spełnia/ nie spełnia - na podstawie oświadczeń
oraz dokumentu wymienionego w ust. 3 Części III SIWZ.
1.2.2.

sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym
zakresie;

1.2.3

zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że:

1)

będzie dysponował na czas realizacji zamówienia 1 samochodem do prowadzenia działań
patrolowych lub innym środkiem transportu umożliwiającym realizacje tego zadania,

2)

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje należycie: co najmniej 2 usługi
ochrony i monitoringu obiektów wraz z dojazdem grupy patrolowej przez okres co najmniej 6
miesięcy o wartości (w ciągu 6 miesięcy) nie mniejszej niż 10 000,00 zł brutto każda.

Ocena spełnienia warunków wymienionych w ust. 1.2.3 oraz weryfikacja zdolności Wykonawcy do
należytego wykonania udzielanego zamówienia dokonywana będzie na zasadzie spełnia/ nie spełnia - na
podstawie oświadczeń oraz dokumentów wymienionych w ust. 3 Części III SIWZ.

Uwagi:
1.

Przez 2 usługi Zamawiający rozumie usługi świadczone w ramach dwóch odrębnych umów.
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2.

W przypadku usługi zakończonej wymagany warunek 6 miesięcy zostanie uznany za spełniony, jeżeli
zakończenie wykonanej usługi mieści się w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert.

3.

W przypadku usług wykonywanych (będących w trakcie wykonywania), warunek zostanie uznany za
spełniony, gdy na dzień składania ofert dotychczasowy czas realizacji umowy, dotyczącej ochrony
obiektu wskazanego w ww. warunku, wynosi co najmniej 6 miesięcy.

4.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców, Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli przynajmniej jeden z Wykonawców
spełni wymagany warunek. Nie dopuszcza się łączenia doświadczenia Wykonawców składających ofertę
wspólnie.

5.

W przypadku, gdy wartość usługi jest wyrażona w walucie innej niż PLN, w celu spełnienia w/w
warunku Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty na PLN wg średniego kursu Narodowego
Banku Polskiego obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli w tym dniu nie publikowano kursu tej waluty – wg ostatniego
średniego kursu Narodowego banku Polskiego przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

1.3 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.
1.4 Przesłanki wykluczenia Wykonawców
1.4.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp.
1.4.2

Dodatkowo zamawiający wykluczy 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 2017 r. poz. 1508) 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 2016 r. poz. 2171 z późn. zm.).
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość,
w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zmawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych;
3) 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 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania
umowy lub zasądzenia odszkodowania.
1.4.3

Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

1.4.4

Zamawiający może

wykluczyć Wykonawcę

na

każdym etapie

postępowania

o udzielenie
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zamówienia.

1.5

Procedura sanacyjna – samooczyszczenie

1.5.1

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy
Pzp lub art. 24 ust. 5 pkt 1), 2) i 4) ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez
niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić
naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie
pieniężne

za doznaną

krzywdę

lub

naprawienie szkody,

wyczerpujące

wyjaśnienie

stanu

faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub
przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy.
Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie
zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
1.5.2

W celu skorzystania z instytucji „samooczyszczenia”, Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia
stosownej informacji w oświadczeniu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ, a następnie,
zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy, do przedstawienia dowodów, o których mowa w ust. 1.5.1.

1.5.3

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna przedstawione dowody, o których mowa w ust. 1.5.1 za
wystarczające.

1.6 Poleganie na zasobach podmiotów trzecich
1.6.1 Wykonawca

może

w

celu

potwierdzenia

spełniania

warunków

udziału

w

postępowaniu,

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
1.6.2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu,

że

realizując

zamówienie,

będzie

dysponował

niezbędnymi

zasobami

tych

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
1.6.3 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
1.6.4 Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp.
1.6.5 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków
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udziału w postępowaniu składa oświadczenie, na druku zgodnym w treści ze wzorem nr 2 i 3
do SIWZ.
1.6.6 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, na
którego

zdolnościach

polega

Wykonawca,

nie

potwierdzają

spełnienia

warunków

udziału

w postepowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda,
aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.6.1.
1.6.7

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego będzie
zobowiązany złożyć oświadczenia i dokumenty podmiotu, na zdolności lub sytuację którego
Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postepowaniu, w celu
wykazania spełniania tych warunków (dokumenty wskazane w ust. 3 części III SIWZ) oraz na
potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania tego podmiotu (dokumenty wskazane
w ust. 4 części III SIWZ).

1.7 Zamawiający
a

następnie

przewiduje możliwość
zbadania

czy

w pierwszej

Wykonawca,

kolejności dokonania

którego

oferta

została

oceny

ofert,

oceniona

jako

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

CZĘŚĆ III – Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
1. Do oferty - wzór określony w Załączniku Nr 1 do SIWZ, każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne
na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
1) spełniania warunki udziału w postępowaniu;
2) nie podlega wykluczeniu.
1.1 Informacje zawarte w oświadczeniach mają potwierdzać brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu określonych niniejszą SIWZ.
1.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o których
mowa w ust. 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie
ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw do wykluczenia.
1.3 Zgodnie z art. 25a ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć
wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu na
druku zgodnym w treści ze wzorem 3 do SIWZ.
1.4 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków
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udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu na druku zgodnym
w treści ze wzorem 2 i 3 do SIWZ.
2.

Oferta powinna składać się z:

1) formularza ofertowego, sporządzonego na wzorze zgodnym w treści z załącznikiem nr 1 do SIWZ,
2) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SIWZ,
3) oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5
pkt 1), 2) i 4) – załącznik nr 3 do SIWZ,
4) pełnomocnictwa (jeżeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie wynika z dokumentów rejestrowych
– wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, wypisu z KRS),
5) pełnomocnictwa dla lidera konsorcjum (jeśli oferta składana jest przez wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia),
6) zobowiązania podmiotu trzeciego (jeśli dotyczy),
7) oświadczeń i dokumentów wymienionych w ust. 3 i 4 części III SIWZ.

3.

W celu wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający wymaga złożenia WRAZ Z OFERTĄ następujących oświadczeń i dokumentów:

1) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie osób i mienia tj. koncesję
udzieloną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22
sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. 2017 r., poz. 2213 z późn. zm.);
2) oświadczenie dotyczące dysponowania na czas realizacji zamówienia 1 samochodem do prowadzenia
działalności patrolowych lub innym środkiem transportu umożliwiającym realizacje tego zadania
zgodnie z treścią wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ,
2) wykazu usług (z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ) wykonanych
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności krótszy w tym okresie:
co najmniej 2 usług ochrony i monitoringu obiektów wraz z dojazdem grupy patrolowej przez okres co
najmniej 6 miesięcy o wartości (w ciągu 6 miesięcy) nie mniejszej niż 10 000,00 zł brutto każda,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń ciągłych są wykonywane.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń ciągłych nadal wykonywanych referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4.

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu
Zamawiający wymaga złożenia WRAZ Z OFERTĄ następujących oświadczeń i dokumentów:

1)

informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
(informacja dotyczy: osób fizycznych, członka organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
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spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo – akcyjnej lub prokurenta, wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym);
2)

odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy,

3)

oświadczenia Wykonawcy (wzór oświadczenia w załączniku nr 7 do SIWZ):
a)

o

braku

wydania

wobec

niego

prawomocnego

wyroku

sądu

lub

ostatecznej

decyzji

administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów
potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
b) o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się
o zamówienie publiczne,
4)

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5)
UWAGA: w przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty o których mowa w pkt 4 jest
zobowiązany złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

4.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
1)

pkt 4 pkt 1) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru,
inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21,

2)

pkt 4 pkt 2) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

4.2

Dokumenty, o których mowa w pkt 4.1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

4.3 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 ust. 4.1, 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. Przepis ust. 4.2 stosuje się odpowiednio.
4.4

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany
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w pkt 4 pkt 1), składa dokument, o którym mowa w pkt 4.1 ppkt 1), w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał
dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym
oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce
zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 4.2 stosuje się odpowiednio.
4.5

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

5.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa
wyżej

w

formie

elektronicznej

pod

określonymi

adresami

internetowymi

ogólnodostępnych

i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez
Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W takim przypadku Zamawiający może żądać od
Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych
samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
6.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa wyżej, które
pozostają

w

posiadaniu

Zamawiającego

w

szczególności

oświadczeń

lub

dokumentów

przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu
potwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 3 i 4 części III SIWZ, korzysta z posiadania
oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
7.

Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń wraz z ofertą, o których mowa w Części III ust. 1 niniejszej
SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości,
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.

8.

Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących
oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postepowaniu, brak
podstaw do wykluczenia.

9.

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.

CZĘŚĆ IV – OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
1. Zaoferowaną cenę należy przedstawić w załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz oferty. Stanowić ona
będzie podstawę do obliczenia punktacji ofert w kryterium „cena”.
2. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić wszystkie pozycje cenowe zawarte w formularzu
ofertowym, w tym wszystkie pozycje tabeli cenotwórczej oraz podać w ofercie całkowitą cenę
16

Postepowanie oznaczone nr PRU.WOP.260.14.2018

brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena podana w kol. 5 tabeli cenotwórczej musi być
zgodna z ceną zaoferowaną za wykonanie zamówienia.
3. Należy przyjąć następującą kolejność wypełnienia formularza ofertowego oraz dokonywania obliczeń
matematycznych:
1) należy wpisać cenę jednostkową za 1 miesiąc świadczenia usługi oraz 1 dzień świadczenia usługi
(z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami arytmetyki) w odpowiednie pola
tabeli cenotwórczej,
2) następnie obliczyć cenę za wykonanie zamówienia przez przemnożenie ceny jednostkowej za
1 miesiąc przez planowaną ilość miesięcy tj. 6 miesięcy (obejmujących okres od 1 lipca 2018 do 31
lipca 2018 r) oraz przemnożenie ceny jednostkowej brutto za 1 dzień przez planowaną ilość dni tj.
2 dni (29 -30 czerwca)
3) zsumować cenę za wykonanie zamówienia (wiersz 1 i 2 kolumny 5) i wpisać w pozycji RAZEM.
4. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie cenę brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku. Wszystkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
5. Cena podana przez Wykonawcę ustalana jest na cały okres obowiązywania umowy. Cena podana
w ofercie musi obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia,
zgodnie z warunkami postępowania, SIWZ wraz z załącznikami i załączonym projektem umowy,
w przypadku wyboru jego oferty.
6.

Zamawiający do ustalenia ceny oferty przyjmuje cenę brutto uwzględniającą obowiązujący podatek od
towarów i usług.

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 dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
8. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, którzy
nie mają obowiązku naliczania i odprowadzania podatku od towarów i usług, dla zapewnienia uczciwej
konkurencji i równego traktowania Wykonawców, uwzględniają w cenie oferty podatek, który ma
obowiązek zapłacić Zamawiający.
9. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie
w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub
wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie
dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu
10. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na
Wykonawcy.
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11. Zamawiający poprawi 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.
13. Za oczywistą omyłkę rachunkową, Zamawiający uzna w szczególności:
1) wszystkie omyłki popełnione przez Wykonawcę w działaniach arytmetycznych na liczbach,
z uwzględnieniem ich konsekwencji,
1) omyłki polegające na rozbieżności w cenie oferty wpisanej liczbowo i słownie, przyjmując za
poprawny ten zapis, który wynika z poprawnie wykonanych obliczeń arytmetycznych.

CZĘŚĆ V – KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
1. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej
1.1

Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, która uzyska największą liczbę

punków obliczoną jako sumę punktów uzyskanych w kryterium "Cena" i w kryterium "Czas dojazdu"
kryterium „CENA” – waga 70%
kryterium "CZAS DOJAZDU" - waga 30%
w oparciu o następujący wzór:
S = C + CD
gdzie:
S

- suma ilości punktów przyznanych badanej ofercie

C – liczba punktów za kryterium: cena
CD – liczba punktów za kryterium: czas dojazdu
1.2.1

W kryterium „CENA” wykonawca może uzyskać maksymalnie 70 pkt. Najwyższą ilość punktów
uzyska oferta zawierająca najniższą cenę, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej. Zamawiający
przyjmie do obliczeń cenę oferty podaną w Formularzu oferty.

Liczba punktów dla poszczególnych ofert zostanie wyliczona według następującego wzoru:
C (uzyskana ilość punktów w kryterium „CENA”) = (najniższa cena spośród ofert podlegających ocenie /
cena badanej oferty) x 70 pkt
1.2.2

W kryterium „CZAS DOJAZDU” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 30 pkt. Najwyższą ilość
punktów uzyska Wykonawca oferujący najkrótszy czas dojazdu grupy patrolowo-interwencyjnej na
miejsce zdarzenia od chwili otrzymania sygnału, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej.
Zamawiający przyjmie do obliczeń cenę oferty podaną w Formularzu oferty.

Liczba punktów dla poszczególnych ofert zostanie wyliczona według następującego wzoru:
CD (uzyskana ilość punktów w kryterium „CZAS DOJAZDU”) = (najkrótszy czas dojazdu spośród ofert
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podlegających ocenie / czas dojazdu badanej oferty) x 30 pkt
Wykonawca zobowiązany jest podać w Formularzu ofertowym czas dojazdu grupy patrolowej. Czas
dojazdu nie może być dłuższy niż 20 minut od chwili otrzymania sygnału. Oferta Wykonawcy, który
zaoferuje czas dojazdu dłuższy niż 20 minut zostanie odrzucona.
Jeżeli Wykonawca nie wskaże żadnego czasu dojazdu do porównania i oceny ofert Zamawiający przyjmie
najdłuższy przewidziany czas tj. 20 minut od chwili otrzymania sygnału, taki czas zostanie przyjęty do
umowy jako zadeklarowany przez Wykonawcę.
1.3 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.

CZĘŚĆ VI – POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
1.1 Zamawiający informuje 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,
1) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach,
o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań
dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
3)

unieważnieniu postępowania

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
1.2 W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8, informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera
wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za
niewystarczające.
1.3 Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1.1 pkt 1 na stronie internetowej
http://bip.kowr.gov.pl/zamowienia/zamowienia-publiczne
1.4 Wykonawca, pod rygorem stwierdzenia uchylania się od podpisania umowy, dostarczy
najpóźniej w dniu podpisania umowy:
a) dokument lub dokumenty potwierdzające prawo osób składających podpis pod umową do
występowania w imieniu wykonawcy i dokonywania w jego imieniu składania oświadczenia woli
(pełnomocnictwo, wypis z rejestru, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej),
b) W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie
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Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców, w której m.in. zostanie
określony

pełnomocnik

uprawniony

do

kontaktów

z

Zamawiającym

oraz

do

wystawiania

dokumentów związanych z płatnościami.
2. Udzielenie zamówienia
2.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
2.2 Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie nie krótszym niż 10 dni
od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostanie
przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni - jeżeli zostanie przesłane
w inny sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
tych terminów, jeżeli w przedmiotowym postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.
2.3 Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana do zawarcia umowy, określając
miejsce oraz termin jej zawarcia.
2.4 Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
Pzp.
2.5 Zamawiający nie stawia wymagań, o których mowa w art. 29 ust 4 ustawy Pzp.
2.6 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
3.1

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

4. Unieważnienie postępowania
4.1 Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp
4.2 O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie
wszystkich Wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem
terminu do składania ofert,
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.
4.3

W zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania zamawiający poda przyczyny faktyczne i prawne
unieważnienia.

CZĘŚĆ VII - POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
PRZYSŁUGUJĄCYCH PODCZAS POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, a także innemu
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5
ustawy Pzp.
3. Pozostałe kwestie dot. środków ochrony prawnej zawarte są w dziale VI ustawy Pzp pn. „Środki
ochrony prawnej”.
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ZAŁĄCZNIK A DO SIWZ
L.p.

Nr inwentarzowy

Wykaz obiektów i urządzeń dozoru

1.

118/I/25

Hala stalowa - wiata

2.

115/I/25

Budynek kotłowni na słomę

3.

117/I/25

Wiata technologiczna

4.

116/II/25

Kanały CO

5.

116/II/25

Zasiek na popiół

6.

2/III/10

Szafa sterownicza - osprzęt kotła

7.

2/III/11

Kolektory dymowe

8.

2/III/12

Układ odpopielania - osprzęt kotła

9.

2/III/13

Układ odpopielania - osprzęt kotła

10.

2/III/15

Kolektory dymowe - osprzęt kotła

11.

2/III/3

Palnik - osprzęt kotła

12.

2/III/4

Palnik - osprzęt kotła

13.

2/III/5

Przedpalenisko - osprzęt kotła

14.

2/III/6

Przedpalenisko - osprzęt kotła

15.

2/III/7

Wymiennik ciepła - osprzęt kotła

16.

2/III/8

Wymiennik ciepła - osprzęt kotła

17.

2/III/9

Szafa sterownicza - osprzęt kotła

18.

310/000026

Kocioł wodny typ. LINKA-H o mocy 500 KW

19.

310/000027

Kocioł wodny typ. LINKA-H o mocy 500 KW

20.

1/IV/4

Układ stabilizacji ciśnienia

21.

22/V/5

Prasa do słomy

22.

24/VI/3

JCB Zielonki

23.

645/000002

System podawania słomy do kotłowni

24.

25/VI/3

Filtr śluzowy - odprowadzenie powietrza

25.

40/VII/5

Ciągnik ZETOR EKOLOG

26.

41/VII/5

Ciągnik CASE Zielonki

27.

42/VII/5

Przyczepa wywrotka

28.

43/VII/5

Przyczepa wywrotka

29.

44/VII/5

Rozbier. Podes roboczy jezdny wraz z drabiną włazową

30.

808/000719

Pojemnik pod multicyklon

31.

808/000720

Pojemnik pod multicyklon
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ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY
(Pieczęć nagłówkowa wykonawcy)
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim
ul. Powstańców Warszawy 28 , 83-000 Pruszcz Gdański

OFERTA
Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie art. 138 g pn.
„Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej doraźnej oraz stałego całodobowego monitoringu nieruchomości
położonej

w

obrębie

Szropy

gm.

Stary

Targ

powiat

sztumski”

postępowanie

oznaczone

nr

PRU.WOP.260.14.2018

MY, NIŻEJ PODPISANI ……………………………………………………………………………………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz: ………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa (firma) i dokładny adres wykonawcy/wykonawców; w przypadku składania oferty wspólnej - nazwy (firmy)
i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum)

1.

OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto: ............................. PLN

(słownie: ……………...................................................................................................................……)
UWAGA: wartość powinna być równa z podaną w wierszu „RAZEM” tabeli cenotwórczej

a) TABELA CENOTWÓRCZA
Lp.

Cena brutto za 1 miesiąc

Cena brutto za 1 dzień

Liczba planowanych
miesięcy/dni

1

2

3

4

Cena
za wykonanie
zamówienia
5

Kol. 2 x 4
1

6 miesięcy

Kol. 3 x 4
2

2 dni

RAZEM (6 miesięcy i 2 dni)

b) Oświadczam/y, że czas reakcji i dojazdu grupy interwencyjnej do nieruchomości od momentu
zgłoszenia wyniesie …………... min. (nie może przekroczyć 20 min.)
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2) Oświadczamy, że pracownicy osoby stanowiące grupę patrolowo - interwencyjną zatrudnione będą
przez cały okres realizacji zamówienia na podstawie umów o pracę.
3) Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty umożliwiające
należyte

wykonanie

zamówienia

zgodnie

ze

specyfikacją

istotnych

warunków

zamówienia

i załączonym do niej projektem umowy.
4) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w tym
projektem umowy i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne
do przygotowania oferty, kalkulacji ceny, oceny ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności
jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia, a przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy
umowę

na

określonych

w

niej

warunkach

przez

Zamawiającego,

w

miejscu

i

terminie

zaproponowanym przez Zamawiającego.
5)

Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą

przez okres 60 dni licząc od upływu

ostatecznego terminu składania ofert.
6) Informujemy, że jesteśmy przedsiębiorstwem: małym lub średnim*

TAK

NIE /*zaznaczyć

właściwe/
w rozumieniu zalecenia Komisji z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich
przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).
Zgodnie z definicjami zawartymi w/w zaleceniu:
-

małe przedsiębiorstwo: to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

-

średnie przedsiębiorstwo: to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie
przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

7) Oświadczamy, że: zamówienie wykonamy samodzielnie / następującą część zamówienia
zamierzamy powierzyć podwykonawcom (niewłaściwe skreślić)
Lp.

Zakres - opis części zamówienia, której
wykonanie Wykonawca powierzony
podwykonawcom

Wskazać
firmę podwykonawcy

1

UWAGA! W przypadku nie wypełnienia powyższego punktu zamawiający przyjmie, że Wykonawca zamierza wykonać
zamówienie samodzielnie.

8) Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:
nr faksu ……………………………………….....................
…………………………………………………………
(miejscowość, data)

adres e-mail:.........................................................
………………………………………………….…………………………………….
(czytelny podpis lub podpis i pieczątka imienna upoważnionych
przedstawicieli Wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 2
pieczęć nagłówkowa Wykonawcy
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim
ul. Powstańców Warszawy 28 , 83-000 Pruszcz Gdański
(Nazwa i adres Zamawiającego)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
DOTYCZĄCE SPEŁANIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej doraźnej
oraz stałego całodobowego monitoringu nieruchomości położonej w obrębie Szropy gm. Stary Targ powiat
sztumski” postępowanie oznaczone nr PRU.WOP.260.14.2018, reprezentując:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(należy wpisać nazwę wykonawcy)

1.

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określone
w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 22 ust. 1b ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)
...................... (miejscowość), dnia ..................... r,
…………………………………..…………
(podpis)

2.

INFORMACJA W ZWIAZKU Z
dotyczy):

POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW (jeśli

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

w

przedmiotowym

postępowaniu

polegam

na

zasobach

następującego/ych

podmiotu/ów:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

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

…………………………………..........
(podpis)

3.

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
pieczęć nagłówkowa Wykonawcy
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim
ul. Powstańców Warszawy 28 , 83-000 Pruszcz Gdański
(Nazwa i adres Zamawiającego)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
DOTYCZACE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA WYKONAWCY
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej doraźnej
oraz stałego całodobowego monitoringu nieruchomości położonej w obrębie Szropy gm. Stary Targ powiat
sztumski” postępowanie oznaczone nr PRU.WOP.260.14.2018, reprezentując:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(należy wpisać nazwę Wykonawcy)

I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że:
1. Jest mi (nam) znana treść art. 24 ust.1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1), 2) i 4) ustawy Pzp:
Art. 24
1.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) – 11) uchylony
12) wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji
lub złożenia ofert wstępnych albo ofert , lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
Art. 24. ust. 1 pkt 13 lit. a o 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. 5)
lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), lit. b o charakterze
terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, lit. c skarbowe,
lit. 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);
14) 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 13;
15) 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;
16) 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
obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie
jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
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17) 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;
18)

wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać
informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

19) 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;
20)

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;

21)

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);

22)

wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne;

23)

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 lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi
powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5.

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający 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 2016 r. poz. 1508) 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 2016 r. poz. 2171 z późn. zm.);
2)

który

w

sposób

zawiniony

poważnie

naruszył

obowiązki

zawodowe,

co

podważa

jego

uczciwość,

w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub
nienależycie wykonał zamówienie, co zmawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych;
3)

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 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy
lub zasądzenia odszkodowania.

2. Nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie
przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017 r, poz. 1579 ze zm.).
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3. Nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie
przesłanek zawartych w art. 24 ust. 5 pkt 1), 2) i 4), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r, poz. 1579 ze zm.)
......................(miejscowość), dnia.................... r,

…………………………………..…………
(podpis)

4. 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 w art. 24 ust. 5 pkt 1), 2) i 4) ustawy Pzp. Jednocześnie oświadczam, że w związku z

ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
......................(miejscowość), dnia.................... r,

…………………………………..…………
(podpis)

II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA
(jeśli dotyczy):
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)

III.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDACEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA (jeśli dotyczy):

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)

IV.

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

pieczęć nagłówkowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując

do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia

publicznego oznaczonego nr

PRU.WOP.260.14.2018 pn. „Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej doraźnej oraz stałego całodobowego
monitoringu nieruchomości położonej w obrębie Szropy gm. Stary Targ powiat sztumski”

Oświadczam że*:
1. Należymy do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy, którzy złożyli ofertę
w niniejszym postępowaniu i przedstawiamy/ nie przedstawiamy następujące
dowody, że powiązania z innymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
2. Nie należymy do tej samej grupy kapitałowej, co Wykonawcy, którzy złożyli ofertę
w niniejszym postępowaniu
3. Nie należymy do żadnej grupy kapitałowej
*Właściwe zaznaczyć poprzez umieszczenie znaku „X” w kolumnie po prawej stronie

…………………………………………………………
(miejscowość, data)

………………………………………………….…………………………………….
(czytelny podpis lub podpis i pieczątka imienna upoważnionych
przedstawicieli Wykonawcy)

W przypadku ofert wspólnych (konsorcjum, spółka cywilna) z uwagi na art. 24 ustawy Pzp, przedmiotowe oświadczenie
bezwzględnie, oprócz oświadczenia w imieniu ofert wspólnych (konsorcjum, spółka cywilna), składa także każdy
z Wykonawców w swoim imieniu.
Pod pojęciem grupy kapitałowej należy rozumieć grupę kapitałową w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) tj. wszystkich przedsiębiorców, którzy są
kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.
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pieczęć nagłówkowa Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 5
DOKUMENTY NA POTWIERDZENIE ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ I ZAWODOWEJ

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim
ul. Powstańców Warszawy 28 , 83-000 Pruszcz Gdański
(Nazwa i adres Zamawiającego)
WYKAZ DOŚWIADCZENIA
Oświadczam(y), że: wykonałem(wykonaliśmy) / wykonuję(wykonujemy)* co najmniej 2 usługi
ochrony i monitoringu obiektów wraz z dojazdem grupy patrolowej przez okres co najmniej 6 miesięcy
o wartości (w ciągu 6 miesięcy) nie mniejszej niż 10 000,00 zł brutto każda wykonane
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia przez
Wykonawcę działalności jest krótszy-w tym okresie)

Data wykonania
Lp.

Przedmiot usługi
początek (data)

zakończenie (data)

Podmioty na rzecz, których
usługi zostały wykonane lub są
wykonywane

1.
2.
3.
4.
……..
*Niepotrzebne skreślić
UWAGA: - Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dowody potwierdzające wykonanie/wykonywanie wskazanych
w tabeli powyżej usług. Dowodami, o których mowa, 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.

…………………………………………………………
(miejscowość, data)

………………………………………………….…………………………………….
(czytelny podpis lub podpis i pieczątka imienna upoważnionych
przedstawicieli Wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 6
pieczęć nagłówkowa wykonawcy
DOKUMENTY NA POTWIERDZENIE ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ I ZAWODOWEJ

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim
ul. Powstańców Warszawy 28 , 83-000 Pruszcz Gdański
(Nazwa i adres Zamawiającego)

OŚWIADCZENIE
Przystępując

do

udziału

w

postępowaniu

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

oznaczonego

nr

PRU.WOP.260.14.2018 pn. „Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej doraźnej oraz stałego całodobowego
monitoringu nieruchomości położonej w obrębie Szropy gm. Stary Targ powiat sztumski”
Oświadczam, że dysponuje na czas realizacji zamówienia 1 samochodem do prowadzenia działań
patrolowych lub innym środkiem transportu umożliwiającym realizacje przedmiotowego zadania.

…………………………………………………………
(miejscowość, data)

………………………………………………….…………………………………….
(czytelny podpis lub podpis i pieczątka imienna upoważnionych
przedstawicieli Wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 7
pieczęć nagłówkowa wykonawcy
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim
ul. Powstańców Warszawy 28 , 83-000 Pruszcz Gdański
(Nazwa i adres Zamawiającego)

OŚWIADCZENIE
Przystępując

do

udziału

w

postępowaniu

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

oznaczonego

nr

PRU.WOP.260.14.2018 pn. „Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej doraźnej oraz stałego całodobowego
monitoringu nieruchomości położonej w obrębie Szropy gm. Stary Targ powiat sztumski”

1) Oświadczam, że wobec reprezentowanego przeze mnie podmiotu nie wydano prawomocnego wyroku sądu
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i w świetle powyższego nie podlegam wykluczeniu;
w przypadku wydania ww. wyroku lub decyzji
w załączeniu przedkładam dokumenty potwierdzające, że dokonałem płatności należnych podatków opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarłem wiążące
porozumienie w sprawie spłat tych należności.
…………………………………………………………

(miejscowość, data)

………………………………………………….…………………………………….
(czytelny podpis lub podpis i pieczątka imienna upoważnionych
przedstawicieli Wykonawcy)

2) Oświadczam, że wobec reprezentowanego przeze mnie podmiotu nie wydano orzeczenia tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
…………………………………………………………

(miejscowość, data)

………………………………………………….…………………………………….
(czytelny podpis lub podpis i pieczątka imienna upoważnionych
przedstawicieli Wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 8

UMOWA – PROJEKT
zawarta dnia …………………………………….. w Pruszczu Gdańskim, pomiędzy:
Krajowym

Ośrodkiem

Wsparcia

z

w

Gdańskim

siedzibą

Pruszczu

Rolnictwa
(83-000)

Oddział

przy

ul.

Terenowy

Powstańców

w

Pruszczu

Warszawy

28,

Gdańskim

posiadającym

NIP 527-281-83-55, REGON 367849538-00138,
reprezentowaną przez: …………..
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
……………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: ……………………..…… z siedzibą przy
ul. ……………….., NIP: ……………………….., zwanym dalej „Wykonawcą”,

Stosownie do wyniku postępowania PRU.WOP.260.14.2018 przeprowadzonego na podstawie art. 138 g
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)
w trybie zamówienia na usługi społeczne, strony zawierają umowę o następującej treści:
§1
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia

jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi

bezpośredniej ochrony fizycznej doraźnej oraz stałego całodobowego dozoru sygnałów przesyłanych,
gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, tj. stałym
monitoringu systemów sygnalizacji napadu i włamania wraz z monitorowaniem za pomocą monitoringu
CCTV, przyjmowaniu sygnałów alarmowych, prowadzeniu dozoru doraźnego oraz podjęcia interwencji
przez grupę patrolowo-interwencyjną w razie alarmu na obiekcie położonym na nieruchomości należącej
do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Pruszczu
Gdańskim, stanowiącym kotłownię wraz z jej wyposażeniem, infrastrukturą towarzyszącą oraz mieniem
ruchomym, wykazanymi w załączniku nr 1 do projektu umowy. Nieruchomość położona jest na terenie
powiatu sztumskiego, w gminie Stary Targ, obręb Szropy i obejmuje działkę nr 38/17 o powierzchni
0,1608 ha.
2. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do wykonania usługi i posiada ważną koncesję na
wykonywanie usług ochrony mienia zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i
mienia (tj. Dz.U. 2017 r., poz. 2213 z późn. zm.).
3. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do podłączenia systemu alarmowego
zainstalowanego w ochranianym obiekcie za pośrednictwem karty SIM dostarczoną przez Wykonawcę
do Stacji Monitorowania Alarmów (SMA) Wykonawcy.
4. Monitorowanie obiektu polegać będzie na:
1) przyjmowaniu

i

dozorze

sygnałów

przesyłanych,

gromadzonych

i

przetwarzanych

w

Stacji

Monitorowania Alarmów (SMA) Wykonawcy;
2) zapewnieniu gotowości

do

podjęcia

działań

przez

grupę

patrolowo-interwencyjną

wyposażoną

w środki przymusu bezpośredniego, która po odebraniu sygnału alarmowego podejmie niezwłoczną
interwencję mającą na celu zatrzymywanie osób schwytanych na kradzieży, dewastujących mienie lub
w inny sposób zakłócających porządek, powiadomienie o tych działaniach upoważnionego pracownika
Zamawiającego, jak również niezwłoczne zawiadomienie o zaistniałym zdarzeniu Policji, Straży Pożarnej
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oraz innych niezbędnych służb.
3) ochrona doraźna – tj. wykonywanie czynności sprawdzających co najmniej raz na dobę w dni robocze,
święta i dni wolne od pracy.
5. W przypadku odebrania sygnałów alarmu, o których mowa powyżej, grupa patrolowo-interwencyjna
Wykonawcy zobowiązana jest do dotarcia na miejsce zdarzenia w czasie najkrótszym, nie dłuższym
jednak niż …….. minut zgodnie z ofertą wykonawcy od chwili otrzymania sygnału.
6. Po dokonaniu stosownych sprawdzeń i ustaleniu zaistnienia sytuacji wymagającej interwencji
odpowiednich służb Wykonawca zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie te służby oraz osoby
wskazane przez Zamawiającego, a także zabezpieczyć chroniony obiekt do czasu ich przybycia.
7. Powiadomienie osób wskazanych przez Zamawiającego następuje również w przypadku stwierdzenia
przez grupę patrolowo-interwencyjną sytuacji wskazującej na podejrzenie popełnienia przestępstwa,
takiej jak otwarte drzwi lub okna, zauważony ruch wewnątrz zamkniętego obiektu, dochodzące odgłosy,
światło mogące oznaczać pożar, itp.
8. O wszelkich przypadkach kradzieży lub dewastacji w ochranianym obiekcie Wykonawca zobowiązany
jest niezwłocznie zawiadomić Policję oraz przedstawicieli Zamawiającego.
§2
Obowiązki Wykonawcy
1.

Do obowiązków Wykonawcy należy wykonywanie wszystkich czynności związanych z monitoringiem i
dozorem obiektu oraz przekazywanie informacji na temat zdarzeń losowych oraz innych wymagających
poinformowania

Zamawiającego,

niezwłocznie

po wystąpieniu

zdarzenia

uzasadniającego

takie

działanie.
2.

Wykonawca zobowiązany na własny koszt dostarczyć i zamontować system sygnalizacji napadu i
włamania (SSNiW) oraz system monitoringu CCTV oraz podłączyć je do Stacji Monitorowania Alarmów
(SMA) Wykonawcy.

3.

Wykonawca zobowiązany jest ochraniać obiekt i znajdujące się w nim mienie zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami, w szczególności:
a) Ochronie powierzonego mienia przed kradzieżą, kradzieżą z włamaniem, napadem, dewastacją,
pożarem i przed zagrożeniem wybuchem;
b) Przeciwdziałaniu

przestępstwom

oraz

wykroczeniom

przeciwko

chronionemu

mieniu,

przeciwdziałania powstawaniu szkód wynikających ze zdarzeń przestępczych lub wykroczeń, w tym
kradzieży i niszczeniu chronionego mienia;
c) Systematycznym i starannym sprawdzaniu stanu zamknięć drzwi i okien oraz innych zabezpieczeń
budynków znajdujących się na nieruchomości będącej przedmiotem ochrony;
d) Udaremnianiu prób dokonywania kradzieży lub dewastacji chronionego mienia;
e) Przeciwdziałaniu przebywaniu na chronionym terenie osób nieupoważnionych innych niż pracownicy
Zamawiającego;
f)

Bezpośredniej interwencji, w sposób zgodny z prawem, w przypadku ingerencji osób z zewnątrz
zagrażającej zniszczeniem, kradzieżą, dewastacją lub innym naruszeniem chronionego mienia,
łącznie z

zatrzymaniem sprawcy ewentualnego zagrożenia

i przekazaniem go wezwanym

funkcjonariuszom policji;
g) Podejmowaniu działań interwencyjnych w przypadku stwierdzenia zakłóceń porządku na terenie
chronionego obiektu;
h) Prawidłowym reagowaniu na mogące wystąpić sytuacje nagłe, awaryjne, związane z istniejącymi w
chronionych obiektach instalacjami;
i)

Nadzorowaniu i niezwłocznym powiadamianiu osób upoważnionych przez Zamawiającego o
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powstałym zagrożeniu chronionego mienia oraz wszelkich zdarzeniach mogących wpłynąć na
chronione mienie, w szczególności o pożarze, zalaniu, wycieku itp. lub o zagrożeniach ich
powstaniu;
j)

Niezwłocznym powiadamianiu właściwych służb publicznych (policja, straż pożarna, pogotowie
medyczne, gazowe i itp.) o zagrożeniach na chronionym mieniu.

4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i przechowywania w okresie obowiązywania umowy
dokumentacji służby, w szczególności książki służby, raportów z przebiegu służby, grafiku służby.
5. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego przyjmowania, gromadzenia i monitorowania zapisów
elektronicznych sygnałów przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych oraz
ich archiwizowania przez okres co najmniej do 30 dni.
6.

W odniesieniu do wszystkich dokumentów i rejestrów (zapisów), o których mowa powyżej - przez cały
okres, w którym Wykonawca będzie w ich posiadaniu - Wykonawca zobowiązuje się do:
1) przechowywania ich w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem,
uszkodzeniem lub zniszczeniem;
2) nie kopiowania i nie udostępniania ich osobom trzecim;
3) zabezpieczania i niezwłocznego udostępniania na każde żądanie Zamawiającego, ze wskazaniem
czasu reakcji grup interwencyjnych po otrzymaniu sygnału alarmowego, w szczególności w
sytuacjach, gdy stanowią one materiał dowodowy, jeżeli zachodzić będzie taka potrzeba.

7.

Wszystkie dokumenty i rejestry, o których mowa w ust. 3 i 4 udostępniane będą nieodpłatnie na
pisemne żądanie Zamawiającego, w formacie i z opisem umożliwiającym ich odczytanie przez
Zamawiającego niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od chwili przesłania
takiego żądania przez Zamawiającego (pisemnie, pocztą elektroniczną).

8.

Wszystkie dokumenty i rejestry, o których mowa w ust. 3 i 4 lub ich kopie Wykonawca zobowiązuje
się zniszczyć w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie, w okresie do 5 lat od wygaśnięcia niniejszej
umowy, zgodnie z procedurą obowiązującą u Wykonawcy oraz niezwłocznie powiadomić o tym fakcie
Zamawiającego.

9.

Wykonawca zobowiązany jest, aby grupa interwencyjna:
1) stanowiła co najmniej dwuosobowy patrol,
2) poruszała się oznakowanym pojazdem,
3) posiadała jednolite umundurowanie z widocznym logo Wykonawcy i identyfikatorem imiennym
pracownika ochrony (z imieniem, nazwiskiem oraz zdjęciem),
4) złożona była z pracowników posiadających wysoką sprawność fizyczną i kulturę osobistą oraz
wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, zgodnie z obowiązującymi w
tym zakresie przepisami,
5) była wyposażona w środki przymusu bezpośredniego z bronią palną krótką włącznie oraz środki
łączności.

10.

Koszt

umundurowania,

wyposażenia,

środków

komunikacji

pracowników

ochrony

pokrywa

Wykonawca.
11.

Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania zapisów zawartych w Wytycznych
bezpieczeństwa informacji dla kontrahentów, stanowiących załącznik do umowy.
§3
Zobowiązania Zamawiającego

1. Zamawiający zapewni dostęp do energii elektrycznej na cały czas trwania umowy.
2. Zamawiający protokolarnie

przekaże Wykonawcy komplet kluczy do wszystkich pomieszczeń

ochranianego obiektu
3. Zamawiającemu

przysługuje

prawo

do

dokonania

w

ramach

umowy

alarmu

kontrolnego,
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sprawdzającego gotowość grup patrolowo-interwencyjnych.
§4
Odpowiedzialność Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizowania umowy z należytą starannością, czuwać nad prawidłową
realizacją zlecenia, a także chronić interesy Zamawiającego w zakresie powierzonych czynności.
2. Wykonawca powinien powiadomić Zamawiającego o wystąpieniu braku możliwości monitorowania
spowodowanym

uszkodzeniem

przekazu

sygnału

pomiędzy

ochranianym

obiektem,

a

Stacją

Monitorowania Alarmów Wykonawcy.
3. Wykonawca zobowiązany jest w razie zagrożenia dla mienia w chronionych obiektach do podejmowania
czynności zmierzających do zapobieżenia powstania szkody, a w razie jej zaistnienia – do ograniczenia
jej

rozmiarów

oraz

do

natychmiastowego

powiadomienia

przedstawicieli

Zamawiającego

oraz

odpowiednich służb.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku kradzieży, włamania, celowego
działania

pracowników Wykonawcy,

nienależytego

wykonania

lub

niewykonania

umowy

przez

Wykonawcę, w tym szczególnie w wyniku niedbalstwa oraz wyrządzenia szkody wobec osób trzecich w
trakcie realizacji niniejszej umowy.
5. W przypadku powstania strat z winy Wykonawcy, zobowiązuje się on do ich pokrycia w pełnej
wysokości.
6. Wykonawca

zobowiązany

jest

przez

cały

okres

trwania

niniejszej

umowy

ubezpieczenie

od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnie z przedmiotem zamówienia,
przy sumie ubezpieczenia nie niższej niż 100 000,00 zł (słownie …………………………….zł 00/100).
7. Wszelkie kwoty szkód i odszkodowań nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji
ubezpieczeniowej będą obciążały Wykonawcę.
8. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody zaistniałe w związku z klęską żywiołową,
rozruchami, zamieszkami, strajkami, demonstracjami, działaniami wojennymi itp., pod warunkiem
bezzwłocznego powiadomienia o ich powstaniu Zamawiającego.
9. Odpowiedzialność Wykonawcy nie obejmuje:
1) szkód powstałych w czasie interwencji, celem ochrony mienia Zamawiającego,
2) szkód będących następstwem działań zmierzających do eliminacji zagrożeń, takich jak pożar, awaria
cieplna, awaria energetyczne, awaria wodociągowa.
10. Rozmiar szkód określony będzie protokolarnie przez Komisję złożoną z przedstawicieli stron umowy,
po 2 osoby z każdej strony, nie później niż w terminie 5 dni od dnia powstania szkody. Protokół szkody
powinien zawierać także informacje o przyczynach okoliczności, w jakich szkody powstały.
11. W razie odzyskania skradzionego mienia Wykonawca lub Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić
o tym drugą stronę.
12. Jeżeli Zamawiający odzyska skradzione mienie w stanie niezmienionym Wykonawca jest wolny
od wypłaty odszkodowania, a w wypadku, gdy odszkodowanie zostało już wypłacone, Zamawiający
zobowiązany jest je zwrócić.
13. Jeżeli Zamawiający odzyskał tylko część mienia lub mienie w stanie zmienionym, odszkodowanie ulega
zmniejszeniu o wartości odzyskanego mienia.
14. Ocena wartości odzyskanego mienia z kradzieży zostanie dokonana przez strony lub jeżeli nie da się jej
ustalić (ze względu na rozbieżności) wartość ta zostanie ustalona przez rzeczoznawcę. Koszt wyceny
ponosi Wykonawca.
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§5
Podwykonawcy* (zgodnie z ofertą Wykonawcy)
1. Wykonawca

oświadcza,

że

wykonywać

będzie

niniejszą

umowę

samodzielnie*/z

udziałem

Podwykonawcy …………………………………………. w następującym zakresie ……………………………………….……………
2. Wykonawca oświadcza, że Podwykonawca posiada niezbędne uprawnienia do świadczenia usług
będących przedmiotem umowy, o których mowa w §1 ust. 2.
3. Powierzenie Podwykonawcy innej części zamówienia niż wskazana lub nie wskazanej w ofercie
Wykonawcy, a także zmiana Podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia wymaga uzasadnienia
i wcześniejszej akceptacji Zamawiającego.
4. Powierzenie Podwykonawcom realizacji części zamówienia nie ma wpływu na odpowiedzialność
Wykonawcy wobec Zamawiającego za jego wykonanie. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania,
uchybienia i zaniechania Podwykonawców i ich pracowników w takim stopniu, jakby były to działania,
uchybienia lub zaniedbania jego samego lub jego pracowników.
§6
Czas obowiązywania umowy
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od ……… do 31 grudnia 2018 r.
2. Wykonawca

zobowiązany

jest

do dokonania

wszelkich czynności niezbędnych do właściwego

wykonywania usługi w takim terminie, aby rozpoczęcie świadczenia usług będących przedmiotem
umowy mogło rozpocząć się w terminie wskazanym w ust. 1.
3. Przekazanie-przejęcie obiektu w ochronę oraz jego zdanie dokonywane będzie protokolarnie,
w godzinach pracy Zamawiającego.
§7
Wynagrodzenie
1. W zamian za świadczenia określone w §1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w
wysokości ………........ zł netto, tj. ………. zł brutto (słownie: ………………………………… 00/100), w tym
podatek VAT 23%.
2. Rozliczenie następować będzie w okresach miesięcznych. Miesięczne wynagrodzenie za wykonane
usługi wynosi ……………….. zł brutto.
3. Podstawą zapłaty wynagrodzenia wykonawcy będą poniższe dokumenty:
1) faktura VAT, zawierająca szczegółowy wykaz zdarzeń wraz z datą i godziną oraz opis podjętych
interwencji;
2) miesięczne oświadczenie wykonawcy potwierdzające, że przedmiot umowy jest wykonywany przez
osoby o których mowa w § 8 ust. 1 umowy – zgodne w treści z załącznikiem nr 1 do umowy;
4. Wysokość wynagrodzenia określonego w ust. 1 i 2 jest stała przez cały okres obowiązywania umowy,
z zastrzeżeniem, że w przypadku ustawowej zmiany przepisów określających wysokość należnego
podatku VAT na usługi będące przedmiotem umowy w czasie jej trwania, Wykonawca zastosuje
obowiązujący podatek VAT, co skutkować będzie zmianą ceny brutto. Zmiana ta nie wymaga aneksu do
umowy, jednak Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Zamawiającego o
zmianach

oraz

wskazania

w

wystawianych

fakturach podatku

VAT

w

wysokości

zgodnej

z

obowiązującymi przepisami
5. Wynagrodzenie określone w ust. 1 i 2 obejmuje wszystkie koszty jakie poniesie Zamawiający w celu
należytego wykonania usługi, w tym koszty zainstalowania systemów SSNiW oraz CCTV, monitoringu,
gotowości i utrzymania oraz przyjazdów grupy interwencyjnej, dostarczenia i utrzymania karty SIM, a
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także prowadzenie interwencji w chronionym obiekcie oraz powiadamianie wskazanych osób i instytucji,
w razie takiej konieczności.
6. W przypadku stwierdzenia nieświadczenia lub nienależytego świadczenia usług przez Wykonawcę
Zamawiający pomniejszy należne mu wynagrodzenie proporcjonalnie o 1/30 za każdy dzień
nieświadczenia lub nienależytego świadczenia usługi. Jednocześnie Zamawiający może obciążyć
Wykonawcę karami umownymi, określonymi w §8.
7. Wykonawca wystawiać będzie faktury VAT na: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT w Pruszczu
Gdańskim, ul. Powstańców Warszawy 28, 83-000 Pruszcz Gdański, NIP 527-281-83-55.
8. Wynagrodzenie płatne będzie w formie przelewu na konto Wykonawcy podane na fakturze,
w terminie do 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego. Za dzień zapłaty uważa się datę
uznania rachunku bankowego Wykonawcy.
9. W przypadku świadczenia usługi w niepełnym miesiącu kalendarzowym, wynagrodzenie wypłacone
zostanie za każdy dzień świadczonej usługi w wysokości 1/30 wynagrodzenia określonego w ust. 2 w
którym okres świadczenia obejmował niepełny miesiąc kalendarzowy.
§8
Klauzule społeczne
1. Wykonawca oświadcza, że przez cały okres obowiązywania umowy wszystkie osoby wykonujące
bezpośrednio czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. stanowiące grupę patrolową zostaną przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2014 r., poz. 1502, z późn. zm.).
2. Wykonawca zobowiązany jest do comiesięcznego potwierdzenia realizacji zobowiązania, o którym mowa
w ust.1 poprzez złożenie wraz z fakturą za wykonana usługę oświadczenia, zgodnego ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo także bieżącej kontroli realizacji zobowiązania, o którym mowa w
ust. 1. Wykonawca, najpóźniej w dniu zawarcia mowy oraz w trakcie jej realizacji na każde wezwanie
Zamawiającego, nie później niż w ciągu trzech dni roboczych, zobowiązuje się przedstawić
Zamawiającemu

bieżące

dokumenty

potwierdzające

realizację

przez

Wykonawcę

zobowiązania

wskazanego w ust. 1, w tym na wezwanie Zamawiającego bez wcześniejszego uprzedzenia – okazania
dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia
osób wskazanych w ust. 1.
4. Nie przedstawienie dokumentów, o których mowa w ust. 3 lub 4 w wymaganym terminie, lub
przedstawienie dokumentów, z których nie będzie wynikało spełnianie przez niego zobowiązania,
o którym mowa w ust. 1 lub 2 traktowane będzie jako niewypełnienie obowiązku, o którym mowa
w ust. 1 i skutkować będzie naliczeniem Wykonawcy kar umowne, zgodnie z §9 ust. 1 pkt. 5).
5. Zamawiający może odstąpić od naliczenia kary, o której mowa w §9 ust. 1 pkt. 5) jeżeli Wykonawca w
sposób bezsprzeczny wykaże, że niewywiązanie się ze zobowiązania, o którym mowa w ust. 1 lub 2
nastąpiło z przyczyn nieleżących po jego stronie.
§9
Kary umowne
1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi za:
1) każdorazowy stwierdzony przypadek nienależytego wykonywania lub niewykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto należnego za miesiąc, w którym nastąpiło nienależyte
wykonanie lub niewykonanie umowy,
2) utratę lub zniszczenie w całości lub części dokumentów lub rejestrów, o których mowa w §2 ust. 3 i
4 z winy Wykonawcy w okresie, w którym Wykonawca był zobowiązany do ich przechowywania - w
wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto za cały okres trwania umowy;
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3) odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z winy Wykonawcy, w szczególności w przypadku
utraty przez niego uprawnień do świadczenia usługi - w wysokości 20% wartości brutto
wynagrodzenia wyliczonego za cały okres trwania umowy,
4) za opóźnienie dojazdu patrolu na miejsce zdarzenia w przypadku alarmu - w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto należnego za cały okres obowiązywania umowy.
5) w przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę ze zobowiązania, o którym mowa w §8 ust. 1 – za
każdy miesiąc, w którym taki przypadek będzie występował - w wysokości 20% wynagrodzenia
miesięcznego, o którym mowa w §7 ust. 2.
2. Za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości
odsetek ustawowych od nieuregulowanej kwoty.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych bezpośrednio z należnego mu wynagrodzenia.
4. Wysokość kary umownej wynikającej z niewłaściwego lub nienależytego wykonania usługi może ulec
zmianie, jeśli Wykonawca, w ciągu 7 dni od daty powiadomienia o naliczonych karach, wykaże
bezspornie, iż nastąpiło to z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
5. W przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość kary umownej, Zamawiający może dochodzić
odszkodowania w pełnej wysokości na zasadach ogólnych.
§10
Rozwiązanie umowy
1. W przypadku rozdysponowania przez Zamawiającego nieruchomości opisanej w § 1 ust. 1 przed dniem
zakończenia umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszego jej rozwiązania za 7dniowym wypowiedzeniem. Z tego tytułu Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo wniesienia
roszczeń. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy przesłane zostanie Wykonawcy faksem lub pocztą
elektroniczną na adres: ………………………….. oraz niezwłocznie potwierdzone listem poleconym za
poświadczeniem odbioru na adres wykonawcy wskazany w umowie. Okres wypowiedzenia liczy się od
dnia otrzymania przez Wykonawcę oświadczenia o rozwiązaniu umowy drogą elektroniczną lub faksem.
W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie należne z tytułu
wykonania części umowy, stosownie do postanowień określonych w § 4 ust. 8.
2. W razie wystąpienia zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie
Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiedzy o wystąpieniu tych okoliczności. W tym
przypadku Wykonawca otrzyma wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy, stosownie do
postanowień określonych w § 4 ust. 8.
3. Wykonawca może odstąpić od umowy, ze skutkiem natychmiastowym, gdy Zamawiający zalega
z płatnościami za ostatnie dwa okresy rozliczeniowe. Wypowiedzenie musi być dokonane w formie
pisemnej.
4. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z pozostałych obowiązków wynikających z treści umowy,
pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego, po upływie 14 dni od wezwania Zamawiającemu
przysługuje prawo rozwiązania umowy bez okresu wypowiedzenia i zatrudnienia innego Wykonawcy. W
takim przypadku Zamawiającemu przysługiwały będą kary umowne w wysokości i na zasadach
określonych w niniejszej umowie.
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§11
Poufność
1. Wykonawca, jego uprawnieni pracownicy lub podwykonawcy, zobowiązany jest się w czasie trwania
umowy jak i po jego zakończeniu do zachowania w tajemnicy wszelkich wiadomości i informacji
uzyskanych pośrednio lub bezpośrednio w związku z realizacją umowy, w szczególności mogących
mieć wpływ na stan bezpieczeństwa Zamawiającego lub stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
drugiej strony.
2. Obowiązek zachowania tajemnicy, o którym mowa w ust. 1, wiąże Wykonawcę w czasie trwania
umowy oraz po jej zakończeniu.
3. Wykonawca zobowiązuje się do korzystania z informacji ustnych jak i pisemnych określonych przez
Zamawiającego jako poufne wyłącznie w celach związanych z wykonywaniem umowy.
4. Informacje o których mowa w ust. 3 nie mogą być przekazywane, kopiowane, udostępniane osobom
trzecim w trakcie trwania umowy ani po jej zakończeniu.
5. Nieprzestrzeganie zapisów ust. 3 i 4 może skutkować zapłatą kary umownej wskazanej w § 9.
6. Obowiązek zachowania tajemnicy, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji dostępnych
publicznie oraz informacji żądanych przez uprawnione organy, w zakresie, w jakim te organy są
uprawnione do ich żądania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami.
8. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić każdego swojego pracownika o obowiązku zachowania
tajemnicy, o którym mowa w ust. 1-5.
9. Podwykonawca biorących udział w wykonaniu przedmiotu umowy zobowiązany jest do przestrzegania
zapisów o których mowa §11 w ust. 1-8.
10. Niezachowanie powyższych zobowiązań przez Wykonawcę lub Podwykonawcę może skutkować
natychmiastowym rozwiązaniem umowy oraz zapłatą kary umownej wskazanej w §6 ust. 3.

§ 12
Klauzula informacyjna
1.

Strony zobowiązują się do zapewnienia poufności wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji
niniejszej umowy i nie ujawniania ich bez uprzedniej zgody Strony, która jest ich administratorem.

2.

Strony zobowiązują się do wykorzystywania informacji, o których mowa w ust. 1 wyłącznie w celu realizacji
niniejszej umowy.

3.

Obowiązek zachowania w poufności dotyczy w szczególności informacji prawnie chronionych, do których
Strony mogą mieć dostęp w trakcie lub w związku z realizacją Przedmiotu umowy, bez względu na sposób i
formę ich utrwalenia lub przekazania, o ile informacje takie nie są powszechnie znane, bądź obowiązek ich
ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów, orzeczeń sądów lub decyzji odpowiednich władz.

4.

Obowiązkiem zachowania poufności nie jest objęty fakt zawarcia umowy ani jej treść w zakresie
określonym obowiązującymi przepisami prawa.

5.

Powyższe zobowiązanie nie dotyczy informacji, które zostały podane do publicznej wiadomości w sposób
niestanowiący naruszenia niniejszej umowy lub są znane Stronie z innych źródeł.
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6.

Powyższe postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają postanowień przepisów szczególnych
powszechnie obowiązującego prawa, nakładających obowiązek ujawnienia informacji we wskazanym tymi
przepisami zakresie.

7.

Wszelkie dane osobowe uzyskane podczas realizacji niniejszej umowy będą przetwarzane w taki sposób i w
takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do jej realizacji, z

zachowaniem zasad określonych w

rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych –
Dz. Urz UE L z dn. 4 maja 2016 r.).

§13
Postanowienia końcowe
1. Zamawiający wyznacza ze swojej strony osoby uprawnione do kontaktu w przypadku wystąpienia
alarmu lub awarii:
- ……………………………………………………...
- ……………………………………………………..
2. W terminie 5 dni roboczych od podpisania niniejszej umowy, nie później jednak niż w dniu rozpoczęcia
jej obowiązywania, Wykonawca zobowiązuje się do przekazania wykazu osób (imię, nazwisko, nr
telefonu komórkowego umożliwiającego stały kontakt) uprawnionych do kontaktu w sprawie realizacji
niniejszej umowy i odpowiedzialnych za nadzór nad jej prawidłową realizacją.
3. Osobą uprawniona ze strony Zamawiającego do kontaktu w sprawie realizacji niniejszej umowy jest
Pani ................................................. oraz Pan …………………………………………………….. .
4. W przypadku wszelkich zmian dotyczących Zamawiającego lub Wykonawcy, tj. nazwy podmiotu,
adresu, NIP, REGON lub osób wyznaczonych do kontaktów lub numerów telefonów kontaktowych,
zmiana taka nie wymaga

aneksu do umowy lecz Strony są zobowiązane do natychmiastowego

wzajemnego powiadomienia o tym fakcie drugiej strony w formie pisemnej. W przypadku zmiany osób
wyznaczonych

lub

numerów

kontaktowych

dopuszczona

jest

także

forma

faksu

lub

poczty

elektronicznej.
5. Zamieszczenie oznaczeń Wykonawcy na obiekcie Zamawiającego (naklejki, tabliczki, itd.) wymaga
wcześniejszej akceptacji Zamawiającego. Niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w ciągu 2 dni roboczych
od zakończenia umowy Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia oznaczeń informujących o ochronie
obiektu przez Wykonawcę, jeśli takie zostały zamieszczone. W przypadku zamieszczenia oznaczeń bez
wcześniejszego uzgodnienia lub nie usunięcia ich po zakończeniu umowy Zamawiający zastrzega sobie
prawo do usunięcia oznaczeń we własnym zakresie, nie zwracając ich Wykonawcy.
6. Wszelkie zmiany dokonywane w niniejszej umowy, zgodne z art. 144 ustawy Prawo zamówień
publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o ochronie osób i mienia.
8. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy Strony zgodnie oświadczają, że
poddają się rozstrzygnięciu sądu właściwego dla Zamawiającego.
9. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla
Wykonawcy.
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik Nr 2
do umowy 022/18/
POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY O PRACĘ NR ................... Z DNIA ..........................
Dotyczy: realizacji umowy z dnia ..................................... nr ................................ zawartej w wyniku
postępowania u udzielenie zamówienia publicznego

Niniejszym potwierdza się, że w dniu ......................................... pomiędzy:
1) Panią/Panem ........................................................................................... zwanym/zwaną
dalej Pracownikiem, a
2) .................................................................................................................. zwanym dalej
Pracodawcą
3) została zawarta umowa o pracę ..........................................................................................
(rodzaj umowy).
Strony ustaliły następujące warunki pracy i płacy:
1) rodzaj pracy ......................................................................................................................
(wskazać rodzaj czynności, które zostały objęte obowiązkiem postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego)
2) miejsce wykonywania pracy ................................................................................................
(wskazać miejsce realizacji zamówienia objętego umową z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego)
3) termin rozpoczęcia pracy ....................................................................................................
(wskazać co najmniej okres, który wynika z realizacji umowy z postepowania o udzielenie
zamówienia publicznego)

...........................................................................
PODPIS I PIECZĘĆ PRACODAWCY (WYKONAWCY)

Uwaga: niniejsze potwierdzenie ma znaczenie dla dokonania właściwego rozstrzygnięcia, co do właściwego
zastosowania przepisów Kodeksu pracy, wynikającego z art. 22 i art. 29 §2 ustawy Pzp (Dz.U. 2016.910 z
dnia 2016.06.27)
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WYTYCZNE
BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI DLA
KONTRAHENTÓW
WERSJA: 1.0

Zatwierdzone przez
Dyrektora Biura Kontroli i Bezpieczeństwa Informacji w dniu
2017-09-29
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Dokument opracowano na podstawie Zarządzenia Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa (KOWR) Nr 69/2017/W z dnia 2017-09-26 w sprawie wprowadzenia „Zasad zarządzania
bezpieczeństwem informacji” w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.
Wnioski mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa informacji należy zgłaszać do Biura Kontroli
i Bezpieczeństwa Informacji (BKBI).
1.

Wytyczne bezpieczeństwa informacji dla kontrahentów stanowią zbiór zasad obowiązujących
kontrahentów, którzy realizują dostawy lub świadczą usługi na rzecz KOWR oraz osoby spoza KOWR,
które uzyskują dostęp do zasobów informacyjnych na podstawie odrębnych przepisów lub umów
innych niż umowa o pracę, staż lub praktykę. Wytyczne załączane są do umów z kontrahentami,
którzy zapoznają się z Wytycznymi, zobowiązując się do ich stosowania. Za aktualizację i
zatwierdzenie dokumentu odpowiada Dyrektor BKBI, który jest właścicielem dokumentu.

2.

Naruszenie zasad bezpieczeństwa informacji przez praktykanta może skutkować natychmiastowym
przerwaniem praktyki i rozwiązaniem umowy. W takim przypadku praktyka nie jest zaliczana.

3.

Naruszenie zasad bezpieczeństwa informacji przez stażystę może skutkować natychmiastowym
przerwaniem stażu i powiadomieniem instytucji kierującej na staż.

4.

Naruszenie zasad bezpieczeństwa informacji przez osobę fizyczną zatrudnioną na podstawie umowy
innej niż umowa o pracę może skutkować natychmiastowym rozwiązaniem umowy i stanowi podstawę
do żądania pokrycia powstałej szkody lub zapłaty kary umownej, jeżeli taki obowiązek wynika z
zawartej umowy.

5.

Naruszenie bezpieczeństwa informacji przez kontrahenta stanowi podstawę do odstąpienia przez
KOWR od umowy i żądania pokrycia ewentualnej szkody lub zapłaty kary umownej, jeżeli taki
obowiązek wynika z zawartej umowy.

6.

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo informacji KOWR obejmuje nie tylko siedzibę KOWR, ale także
wszelkie sytuacje, w których informacje związane z działalnością KOWR są przetwarzane poza jej
siedzibą. Obejmuje to w szczególności zdalny dostęp do sieci komputerowej KOWR.

Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe
1. W KOWR wyróżnia się następujące obszary bezpieczne:
a) strefy administracyjne,
b) strefy bezpieczeństwa.
2. Strefa administracyjna to powierzchnia będąca w użytkowaniu KOWR.
3. Na granicach strefy administracyjnej funkcjonuje kontrola dostępu
4. Dostęp do pomieszczeń magazynowych jest nadzorowany, prowadzona jest kontrola ruchu osobowego i
materiałowego.
5. Strefa bezpieczeństwa to wydzielona część strefy administracyjnej wyposażona w dodatkowe,
niezależne systemy zabezpieczeń i kontroli dostępu.
6. Wstęp do strefy bezpieczeństwa jest ograniczony tylko do osób, które uzyskały stosowne uprawnienia.
Wejście oraz wyjście ze stref bezpieczeństwa jest rejestrowane. Rejestruje się tożsamość osób oraz czas
ich wejścia i wyjścia.
7. Wnoszenie i wynoszenie do i ze stref bezpieczeństwa elektronicznych nośników informacji jest
nadzorowane.
8. W strefach bezpieczeństwa zabronione jest korzystanie z urządzeń fotograficznych, wideo, audio lub
innych urządzeń nagrywających, np. kamer w urządzeniach przenośnych w celu rejestracji obrazu lub
dźwięku bez upoważnienia gestora danego pomieszczenia.

43

Postepowanie oznaczone nr PRU.WOP.260.14.2018

9. Dopuszcza się przebywanie osób bez uprawnień dostępu do stref bezpieczeństwa tylko w wyjątkowych
przypadkach, w określonym celu, w Centrali za zezwoleniem osób odpowiedzialnych za nadzór nad
poszczególnymi strefami, w JT KOWR – kierującego JT KOWR. Przebywanie osób bez uprawnień dostępu
do stref bezpieczeństwa możliwe jest wyłącznie pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia dostępu
do danej strefy.
10.
Pobyt osoby, która nie posiada uprawnień do przebywania w strefie bezpieczeństwa podlegającej
Dyrektorowi BT, musi zostać odnotowany przez osobę wprowadzającą w rejestrze, zgodnie z Księgą
Procedur Zarządzanie teleinformatyką [KP_ZIT].
11.
Ciągi komunikacyjne obiektów są zaopatrzone w tabliczki informujące o kierunku ewakuacji i w
miarę potrzeby wyposażone w oświetlenie awaryjne. Zgodnie z przepisami prawa opracowane są
instrukcje przeciwpożarowe.

Dostęp do zasobów systemów informatycznych
1. Dostęp do systemu informatycznego (SI) mogą uzyskać wyłącznie uprawnieni użytkownicy.
2. Osoby niebędące pracownikami KOWR nie mogą uzyskać profilu użytkownika ani uprawnień
w zakresie korzystania z SI bez uprzedniej, pisemnej zgody gestora. Nie dotyczy to organów
umocowanych prawnie.
3. Uprawnienia użytkowników niebędących pracownikami KOWR nie mogą być przyznane na czas
nieokreślony i muszą podlegać aktualizacji, co 90 dni.
4. Warunki korzystania z połączenia wewnętrznej sieci KOWR z zewnętrznymi SI regulują podpisane
umowy, szczegółowo precyzujące warunki techniczne i funkcjonalne połączenia. Umowa musi zawierać
klauzulę dotyczącą przestrzegania zasad bezpieczeństwa systemów informacyjnych KOWR.
5. Osoby mające dostęp do SI, a niebędące pracownikami KOWR lub stażystami bądź praktykantami,
muszą podpisać zobowiązanie, że będą przestrzegać zasad opisanych w Wytycznych bezpieczeństwa
informacji dla kontrahentów. Zobowiązanie to powstaje przy podpisaniu umowy, do której załącznik
stanowią niniejsze Wytyczne.

Dostęp do zasobów KOWR z sieci innych instytucji
1. KOWR może umożliwić dostęp do sieci informatycznej osobom i podmiotom uprawnionym na mocy
przepisów prawa.
2. Wniosek o dostęp do sieci KOWR powinien zawierać informacje o celu podłączenia, przewidywanej
liczbie podłączonych stanowisk i użytkowników, metodzie zabezpieczenia przed nieautoryzowanym
dostępem.
3. Przed wydaniem decyzji o zgodzie na podłączenie do sieci KOWR, Dyrektor Generalny KOWR zasięga
opinii Komitetu Sterującego Bezpieczeństwa Informacji (KSBI).
4. Specyfikacja techniczna połączenia musi być załącznikiem do porozumienia lub umowy zawartej
pomiędzy KOWR i instytucjami. Specyfikacja powinna zawierać w szczególności następujące ustalenia:
a) połączenie powinno być szyfrowane oraz zabezpieczone odpowiednim certyfikatem;
b) połączenie powinno być zestawiane jedynie między ściśle określonymi adresami IP podłączanej sieci
oraz ściśle określonymi adresami IP sieci wewnętrznej KOWR oraz dla ściśle określonych portów
przypisanych do adresów w sieci KOWR;
c) każdorazowe zestawienie połączenia między podłączaną siecią a siecią KOWR powinno być
autoryzowane hasłem lub certyfikatem oraz logowane;
d) zasoby udostępniane użytkownikom z innych instytucji obejmują wyłącznie dostęp do aplikacji. Nie
są udostępniane takie zasoby jak serwery plików lub poczta elektroniczna.
5. Użytkownicy z innych instytucji nie mogą posiadać praw administracyjnych.
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Ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem i kodem mobilnym
1. Wszystkie elektroniczne nośniki informacji dostarczone z zewnątrz KOWR nie mogą być użyte bez
wcześniejszego sprawdzenia programem antywirusowym.
2. Wszystkie pliki przed wysłaniem lub przekazaniem stronom trzecim
pracownikami KOWR), są testowane oprogramowaniem antywirusowym.

(osobom

niebędącym

Odbiór systemu
1. Przed przekazaniem do użytkowania oprogramowania opracowanego na rzecz KOWR, osoby je
opracowujące muszą usunąć wszystkie specjalne ścieżki dostępu tak, aby dostęp był możliwy jedynie
z zastosowaniem zasad bezpieczeństwa KOWR. Oznacza to, że muszą być usunięte wszystkie
nieudokumentowane funkcje pozwalające ominąć system zabezpieczeń. Muszą zostać również
usunięte wszystkie uprawnienia systemowe ustanowione dla potrzeb prowadzenia prac nad
oprogramowaniem, lecz zbędne w środowisku produkcyjnym.
2. W przypadku podjęcia decyzji o przechowywaniu kodu źródłowego pisanego na zamówienie KOWR
poza siedzibą KOWR, konieczne jest również zawarcie umów depozytowych dotyczących takiego kodu
źródłowego z podmiotami niezależnymi od dostawcy oprogramowania. Umowy te powinny określać
niezależny podmiot, któremu twórca oprogramowania dostarczy kod źródłowy i wszystkie jego
aktualizacje. Powinny też określać sytuacje, w których kod źródłowy zostanie udostępniony KOWR, jak
na przykład upadłość lub likwidacja dostawcy oprogramowania lub niewywiązywanie się przez niego z
postanowień umowy dotyczących aktualizacji oprogramowania.

Naruszenia bezpieczeństwa informacji
1.

Pracownicy, wykonawcy i użytkownicy reprezentujący stronę trzecią korzystający z systemów
informacyjnych są zobowiązani do zgłaszania zdarzeń, które wskazują lub świadczą o naruszeniu
bezpieczeństwa informacji, do pracownika KOWR nadzorującego ich działania.

2.

Za naruszenie bezpieczeństwa informacji (incydent) uważa się, w szczególności:

a)
b)

naruszenie lub próby naruszenia integralności systemu przeznaczonego do przetwarzania informacji;
naruszenie lub próby naruszenia integralności informacji w systemie przetwarzania - wszelkie
modyfikacje (dodanie, zmiana, usunięcie), zniszczenie lub próby ich dokonania przez osoby
nieupoważnione lub upoważnione działające w złej wierze lub jako błąd osoby uprawnionej (np.
zmiana zawartości danych, utrata całości lub części danych);
naruszenie poufności poprzez celowe lub nieświadome przekazanie informacji osobie nieuprawnionej
do ich otrzymania;
naruszenie ochrony informacji w SI (np. nieautoryzowane logowanie do SI lub inny objaw
wskazujący na próbę lub działanie związane z nielegalnym dostępem do SI z zewnątrz, skutkujące
dostępem do informacji, do których dostęp nie powinien być możliwy);
nieuprawniony dostęp lub próba dostępu do SI (np. nieuprawniona praca na koncie użytkownika);
umożliwienie dostępu do informacji osobie nieuprawnionej; np. pozostawienie kopii danych (w
drukarce, ksero, na stole), niezablokowanie dostępu do SI (podczas nieobecności osoby
uprawnionej), brak nadzoru nad serwisantami i innymi osobami nieuprawnionymi;
nieuprawniony dostęp lub próba dostępu do pomieszczeń, gdzie przetwarza się informacje;
ujawnienie indywidualnych haseł (lub haszy haseł) dostępu użytkowników do SI;
wykonanie nieuprawnionych kopii informacji lub wydruków;
niewykonywanie kopii bezpieczeństwa;
zmianę lub usunięcie informacji zapisanych na kopiach bezpieczeństwa lub kopiach archiwalnych;
zamierzoną lub niezamierzoną utratę poufności danych poprzez utratę: sprzętu mobilnego, klucza do
podpisu elektronicznego, kopii bezpieczeństwa, nośnika danych lub innego składnika systemu

c)
d)

e)
f)

g)
h)
i)
j)
k)
l)
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informacyjnego KOWR (w tym na skutek kradzieży) i niepodjęcie w stosownym czasie odpowiednich
działań neutralizujących;
m) brak nośnika zawierającego informacje - kradzież lub zaginięcie wydruku, kopii bezpieczeństwa,
dysku lub innego nośnika informacji;
n) niewłaściwe niszczenie nośników informacji zawierających dane wrażliwe lub ustawowo chronione,
umożliwiające ich odczyt - wyrzucanie niezniszczonych nośników (np.: wydruk, płyta CD/DVD);
o) błędne (nadmierne) nadanie uprawnień do przetwarzania informacji lub nadanie uprawnień osobie
niespełniającej wymagań;
p) naruszenie dostępności spowodowane nieobecnością w pracy pracowników kluczowych,
q) inne zdarzenia, które wskazują lub świadczą o naruszeniu bezpieczeństwa informacji.

Prawo do własności intelektualnej
W przypadku tworzenia dóbr intelektualnych na zlecenie KOWR, w umowie z Wykonawcą umieszcza się
zapis o przekazaniu praw autorskich do dzieła.
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