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ROZDZIAŁ I 
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 
1. Zamawiającym jest Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny  

im. św. Jadwigi ul. Wodociągowej 4, 45 – 221 Opole. 
2. Tel. (77) 54 14 241, fax (77) 54 14 237. 
3. Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.25 – 15.00. 
4. Adres strony internetowej:  www.wszn.opole.pl. 
5. E-mail: sekretariat@wszn.opole.pl 
6. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem: P/17/2016 

 

ROZDZIAŁ II 
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 
1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą  

2. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. 
 

 
ROZDZIAŁ III 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i wykonywanie zadań ochrony obiektów budowlanych, terenu, 
osób i mienia użytkowanego przez Zamawiającego oraz pomoc personelowi szpitala w sytuacjach zagrożeń, 
a w szczególności: 

a) ochrona i zabezpieczenie wszystkich obiektów Zamawiającego; 
b) obsługa wejścia głównego; 
c) nocne obchody terenu należącego do Zamawiającego 
d) sprawdzanie i zamykanie bram oraz wejścia do budynku o uzgodnionych porach; 
e) zapalanie i wygaszanie oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego - nocnego; 
f) przyjmowanie i wydawanie kluczy sprzątaczkom, pracownikom Sekretariatu i Kadr; 
g) prowadzenie rejestru kluczy wydanych po godzinach pracy oraz sprawdzanie zasadności pobytu 

pracowników po godzinach pracy; 
h) udzielanie informacji o lokalizacji komórek organizacyjnych Zamawiającego;  
i) odśnieżanie i utrzymywanie w stanie odśnieżonym w trakcie dyżuru pracowników ochrony wejść do 

szpitala wraz z podjazdem inwalidzkim do budynku szpitala (tzw wejść nocnych i weekendowych); 
ilość wejść: 1 wejście  przy izbie przyjęć, 2 wejścia przy budynku głównym; powierzchnia do 
odśnieżania ok. 100 m2; 

j) wyrywkowe sprawdzanie siatek i toreb pracowników; 
k) telefoniczne  wzywanie do usuwania awarii n/w infrastruktury : 

 sieci  wod – kan . 

 prądu , 

 centralnego  ogrzewania , 

 hydroforni  i węzła  cieplnego , 

 łączności  telefonicznej , 

 instalacji  alarmowej  ppoż ., 

 instalacji  alarmowej  antywłamaniowej , 

 dźwigów . 

http://www.wszn.opole.pl/
mailto:sekretariat@wszn.opole.pl
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Wykaz podmiotów, którym zlecono usuwanie ww. awarii z numerami telefonów znajdują się w ,,Instrukcji 
Reagowania na awarie urządzeń technicznych i medycznych oraz planowanie i realizacja przeglądów 
konserwacji „ oraz w ,,Planie Ewakuacji na wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia” 

a) inne zadania organizacyjne w miarę zaistnienia takiej sytuacji; 
b) wydawanie i odbieranie kluczy gościom hotelowym (2 mieszkania) ustalonym z administracją hotelu; 
c) wykonywanie poleceń Kierownika Działu Administracyjno-Technicznego; 
d) współdziałanie Wykonawcy (obowiązkowa obecność koordynatora i grupy interwencyjnej oraz 

pracownika ochrony w trakcie jego dyżuru) z dowodzącym ze strony Zamawiającego lub służb 
uprawnionych (Policja, Straż Pożarna, itp.) w przeprowadzaniu ewakuacji lub innych akcjach 
nadzwyczajnych (dotychczasowa częstotliwość podobnych akcji max. 2 w roku); 

e) uczestnictwo koordynatora i grupy interwencyjnej w ćwiczeniach ewakuacyjnych organizowanych  
u Zamawiającego w ustalonych wcześniej terminach; częstotliwość 1 raz w roku; 

f) udzielanie pomocy przy pacyfikacji pobudzonych i agresywnych  pacjentów w Izbie Przyjęć  
i na Oddziałach - zgodnie z zasadami określonymi przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia  
i Opieki Społecznej z dn. 23.08.1995 r.   w sprawie sposobu stosowania przymusu bezpośredniego 
(Dz.U. 1995 nr 163 poz. 514 z późn.zm.); 

g) zachowanie się grupy interwencyjnej w przypadku przybycia na miejsce wezwania  
 po przybyciu do miejsca wezwania winni zapytać ,,W czym mamy pomóc ?”; 
 wykonać polecenia służb medycznych przy pacyfikacji pobudzonych i agresywnych  pacjentów w 

Izbie Przyjęć i na Oddziałach: personelu medycznego (pielęgniarzy , pielęgniarek i lekarzy). 
 
UWAGA: Przez  obiekt  budowlany należy rozumieć budynki i budowle z instalacjami i urządzeniami 
technicznymi oraz obiekty małej architektury w rozumieniu prawa budowlanego, (Dz.U.2006.156.1118 -j.t. z  póź. 
zmianami). 
Charakterystyka  chronionych elementów :  

 Budynek  główny  6 kondygnacyjny o  kubaturze 35120 m3 , 
 Pawilon  Psychiatryczny 2  kondygnacyjny  o  kubaturze 16231 m3 , 
 Budynek Administracji i Hotelu   5  kondygnacyjny o  kubaturze 2781  m3, w tym dwie kondygnacje 

administracji szpitala 
 Budynek  Zakładu Rehabilitacji, parterowy  o  kubaturze 2484 m3 , 
 Budynek  garażu  z  7  boksami  garażowymi , 
 Budynek  agregatorowni z  3  boksami  garażowymi , 
 Teren z  trzech  stron  ogrodzony  płotem o  powierzchni  około 3,6 ha . 
 Droga dojazdowa wewnętrzna i parkingi , w tym parking przy ulicy Wodociągowej z 70 stanowiskami 

postojowymi 
 Zbiornik buforowy wody pitnej  
 Ośrodek Wczesnej Interwencji Neuroradiologicznej z Izbą przyjęć  
 
Łączna powierzchnia użytkowa budynków ok. 14150 m2. 
 

Informacje dodatkowe: 

 obsada dyżuru powinna być jednoosobowa; 
harmonogram dyżurów ochrony jest następujący licząc od godz. 15.00 od dnia zawarcia umowy do godz. 8.00 
dnia 31.01.2018 r. 
 
- dni powszednie - dyżur 17-  godzinny od 1500 danego dnia do 800 dnia następnego; 

- dni wolne od pracy tj. soboty, niedziele i święta oraz dni powszednie, w których Zamawiający wyznaczył dzień 
wolny od pracy- dyżur 24 - godzinny od godziny 8.00 danego dnia do godziny 8.00 dnia następnego. 

Łączna orientacyjna liczba godzin dyżuru ochrony w okresie trwania usługi wynosi 7607 Faktyczne ilości 
godzin ochrony w trakcie trwania  umowy i związane z tym wynagrodzenie Wykonawcy uzależnione będzie od 
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daty zawarcia umowy , a tym samym rozpoczęcia ochrony obiektu, stąd rozliczenie przedmiotu umowy za 
wykonanie  usług objętych umową Wykonawcy należy się wynagrodzenie miesięczne brutto, które  będzie 
wyliczane według iloczynu  ceny jednostkowej netto za 1 godzinę i ilości rzeczywiście przepracowanych godzin 
oraz właściwej stawki podatku VAT. 

 każdy pracownik ochrony fizycznej w trakcie pełnienia służby ochrony musi posiadać celem zapewnienia 
bezproblemowej łączności telefonicznej z przedstawicielami Zamawiającego telefon komórkowy (aparat 
telefoniczny komórkowy oraz koszty jego wykorzystywania pokrywa Wykonawca); z chwilą 
rozpoczęcia realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać numer/-y telefonów komórkowych 
Zamawiającemu i uaktualniać je niezwłocznie po zmianie numeru/-ów; Zamawiający zaleca, aby pracownicy 
ochrony posiadali jeden wspólny telefon komórkowy/numer kontaktowy do każdego z pracowników , 

 na wezwanie Zamawiającego oraz pracownika ochrony pełniącego dyżur - podejmowanie interwencji w 
każdym czasie (również poza czasem wyszczególnionym na jako godziny dyżuru ochrony) w celu pacyfikacji 
pobudzonych i agresywnych pacjentów oraz osób trzecich znajdujących się na terenie mienia 
Zamawiającego, ochraniający w tym celu  zobowiązany jest do posiadania własnej grupy interwencyjnej. 
Zamawiający wymaga interwencji w czasie max. 15 minut od momentu wezwania. (Wykonawca po 
zawarciu umowy zobowiązany jest  do dostarczenia naklejek/wizytówek/inne z numerami telefonów 
kontaktowych i alarmowych do grupy interwencyjnej, które przekazane będą do każdej komórki 
organizacyjnej Zamawiającego), 

 Przed rozpoczęciem dyżuru w dzień powszedni pracownik ochrony zobowiązany jest zgłosić się do 
kierownika Działu Administracyjno-Technicznego celem przyjęcia zaleceń specjalnych do wykonania w 
trakcie dyżuru i innych informacji , 

 Pracownik ochrony pełniący dyżur jest zobowiązany do udzielania ustnych raportów po zakończeniu 
każdego dyżuru ochrony kierownikowi Działu Administracyjno-Technicznego w dni powszednie, jeżeli 
sytuacja tego wymaga (odbiegający od normy przebieg służby, np. wystąpienie kradzieży, dewastacji, 
przejawów agresji, wystąpienia interwencji, ucieczki pacjentów, zdarzeń żywiołowych itp.) pracownik ochrony 
pełniący dyżur jest zobowiązany do udzielania pisemnego raportu, 

 Zamawiający nie jest wpisany do rejestru wojewody jako obiekt podlegający obowiązkowej ochronie, 
zgodnie z art. 5 ustawy z dn. 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia ze zmianami (Dz.U. t.j. 2005 r  nr 145  
poz. 1221 z późn.zm. ), 

 Pracownicy ochrony, w związku z zakresem czynności wymienionym wyżej, winni cechować się 
odpowiednimi warunkami psycho - fizycznymi, jak: opanowanie, odporność na stres oraz siła i sprawność 
fizyczna. Cechy: wykształcenie minimum zawodowe, znajomość obsługi monitoringu wizyjnego 
obiektów (obiekty wchodzące w skład Zespołu są  monitorowane poprzez zainstalowane zewnętrzne 
kamery, podgląd odbywa się poprzez monitor a całość zapisywana jest w rejestratorze na dysku 
twardym - Zamawiający zapewnia przeszkolenie z zakresu obsługi rejestratora zatrudnionych 
pracowników Wykonawcy), wzrost min. 165 cm, wiek do 60 lat, proporcjonalna budowa ciała, bez 
niepełnosprawności psychoruchowej, 

 Pracownicy grupy interwencyjnej oraz koordynator muszą posiadać min. licencję I stopnia pracownika 
ochrony fizycznej oraz wykonywać swoje obowiązki zgodnie z ustawą z dn. 22.08.1997 r. o ochronie osób i 
mienia ze zmianami, 

 Wykonawca dla każdego pracownika ochrony (w okresie przed przystąpieniem do realizacji umowy oraz w jej 
trakcie) zapewnia przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków odbycie szkolenia stanowiskowego. 
Szkolenie stanowiskowe musi się odbyć w obiektach Zamawiającego w ilości min. 51 godz. przy udziale 
pracowników Zamawiającego oraz pod nadzorem innych przeszkolonych na stanowisku pracy pracowników 
ochrony. Szkolenie polegać będzie na praktycznym przygotowaniu do wypełniania obowiązków wynikających 
z zawartej umowy, zapoznaniu się z obiektem, jego instalacjami, trybem reagowania na awarie, pracownikami 
administracyjnymi i służb medycznych Zamawiającego mającymi kontakt z „ochroną” podczas pełnienia 
codziennych obowiązków, itp.. Całkowity koszt szkoleń stanowiskowych pokrywa Wykonawca. Odbycie 
obowiązkowego szkolenia stanowiskowego potwierdzi Zamawiający stosownym protokołem. Szkolenie ma na 
celu umożliwienie pełnienia samodzielnie obowiązków pracownika ochrony na terenie szpitala. Zakres 
szkolenia – załącznik nr 6, 
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 Pracownicy ochrony w trakcie wykonywania swoich obowiązków zobowiązani są do aktywnego udziału  
w przeszkoleniu innych pracowników ochrony, w tym pracowników ochrony innych Wykonawców; 

2. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy świadczący czynności opisane w pkt 1 będą w okresie realizacji 
umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
Kodeks Pracy. 

3. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 
dni, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z 
pracownikami świadczącymi czynności opisane w pkt 1. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do 
uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie 
danych osobowych. Kopie umów nie powinny zawierać wysokości wynagrodzenia (dane zakryte przy 
kopiowaniu). Muszą wskazywać, że umowa obowiązywała w okresie realizacji zamówienia. Nie jest 
wymagane wskazanie wymiaru etatu/godzin pracy. 

4. Nieprzedłożenie do wglądu przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami 
świadczącymi czynności opisane w pkt 1 w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z pkt 3 będzie 
traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę. 

5. W przypadku, gdy w sposób niezawiniony przez Wykonawcę ustanie stosunek pracy z osobą bądź osobami o 
których mowa w pkt 1, Wykonawca zobowiązany będzie do podjęcia działań zmierzających do zatrudnienia 
nowej osoby bądź osób. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania swoich działań oraz 
przedłożenia tych dokumentów Zamawiającemu. 

6. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi ochrony na podstawie umowy o 
pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w 
wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez 
Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi ochrony na podstawie umowy o pracę w 
rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie 
dopełniono przedmiotowego wymogu. 

7. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca będzie „włączony” do realizacji wdrożonego  
u Zamawiającego Zintegrowanego Systemu Zarządzania ISO w zakresie dotyczącym jego działalności w 
szczególności przeprowadzaniu audytów wewnętrznych, szkoleń personelu i uczestniczeniu w rozwoju 
systemu. 

8. Wspólny słownik zamówień (CPV) – 79.71.00.00-4 Usługi ochroniarskie. 
9. Zamawiający określa, że część zamówienia polegająca na dokonywaniu interwencji przy udziale grupy 

interwencyjnej nie może być powierzona podwykonawcom. 
10. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 
11. Zamawiający nie przewiduje podziału zamówienia na części i składania ofert częściowych. 
12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
13. Umowa ramowa – Zamawiający nie przewiduje. 
14. Aukcja elektroniczna – Zamawiający nie przewiduje. 

 

ROZDZIAŁ IV 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 
1. Przedmiot zamówienia realizowany od daty zawarcia umowy do dnia 01 luty 2018 r.. 
2. Wykonywanie usługi rozpocznie się dnia powszedniego od godz. 15, a jeżeli wypadnie dzień wolny od 

pracy tj. sobota i niedziela od godz. 08:00, a kończy się dnia 31.01.2018 r. o godz. 8:00  
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ROZDZIAŁ V 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni warunki zawarte w ustawie, oraz wymagania 
określone w SIWZ wraz z załącznikami stanowiącymi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

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

1.1 Nie podlegają wykluczeniu brak podstaw do wykluczenia zostanie zweryfikowany na podstawie 
przedłożonego wraz z ofertą oświadczenia o treści zgodnej ze wzorem zamieszczonym w 
załączniku nr 3. 

1.2 Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał 
aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony i 
mienia zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn. 
Dz.U z 2016r., poz. 1432); 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. O zamówienie ubiegać się może Wykonawca, 
który wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 2.000.000 zł. (dwa 
mln zł); 

c) zdolności technicznej lub zawodowej. O zamówienie ubiegać się może Wykonawca, 
który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych wykonują, w sposób należyty co najmniej 2 usługi o zakresie i 
charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia tj. polegających na wykonaniu usług 
ochrony osób i mienia w budynkach użyteczności publicznej wraz z podaniem ich rodzaju, 
wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały 
wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane 
należycie, w szczególności informacji o tym czy usługi zostały prawidłowo ukończone, przy 
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 
podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 
dokumenty. W przypadku usług rozliczanych w walutach innych niż Złoty Polski, 
Zamawiający dokona przeliczenia ich wartości wg średniego kursu wymiany walut 
ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień podany, jako termin rozpoczęcia 
wyliczanych usług. Przez wykonanie (zrealizowanie i zakończenie) usługi należy rozumieć 
doprowadzenie co najmniej do podpisania protokołu końcowego odbioru usług.  

 O zamówienie ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy dysponują osobami do realizacji 
zamówienia,  

- koordynatorem – min. 1 osoba, która nadzorowała świadczenie usługi z co najmniej 3 
letnim doświadczeniem w zakresie kierowania zespołem pracowników ochrony 
fizycznej i grup interwencyjnych, posiadającym legitymację kwalifikowanego 
pracownika ochrony fizycznej wynikającą z ustawy z dn. 22.08.1997 r. o ochronie 
osób i mienia z późn. zmn.;  

- pracownikami ochrony fizycznej, „ochroniarze”, min. 3 osoby – posiadającymi 
doświadczenie zawodowe w wykonywaniu ochrony fizycznej o odpowiednich 
warunkach psycho – fizycznych.  

- pracownikami grupy interwencyjnej w ilości min. 8 osób, - posiadającymi 
doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu interwencji; posiadających legitymację 
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kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej wynikającą z ustawy z dn. 22.08.1997 
r. o ochronie osób i mienia z późn. zmn. 

 
2. Warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej nie podlega sumowaniu – oznacza to, albo 

wykonawca składający ofertę wykaże się realizacją dwóch wymaganych usług, albo jeden z uczestników 
konsorcjum wykaże się realizacją dwóch wymaganych usług, albo w sytuacji gdy wykonawca, który nie ma 
wymaganej zdolności technicznej lub zawodowej, polega na zasobach innego podmiotu – podmiot ten musi 
wykazać zrealizowanie dwóch wymaganych usług. 

3. W odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, wykonawcy mogą polegać 
na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te realizują usługi , do realizacji których te zdolności są 
wymagane. 

4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o którym mowa w 
rozdziale VI. 1 niniejszej SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Oświadczenie ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w 
zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak 
podstaw wykluczenia. 

6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 
podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w 
postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ dotyczące tych 
podmiotów / zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa  
w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ.  

7. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 
Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub 
niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają 
warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 
 

 
ROZDZIAŁ VI 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

 
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty każdy wykonawca musi 

dołączyć aktualne na dzień składania ofert OŚWIADCZENIA stanowiące wstępne potwierdzenie, że 
Wykonawca: 

a. nie podlega wykluczeniu; 
b. spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 
2. OŚWIADCZENIA, o których mowa w pkt 1 Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej 

wraz z Ofertą. Propozycje treści oświadczeń zostały zamieszczone w załączniku nr 3 i 4 do 
niniejszej SIWZ. 

3. Sporządzony przez wykonawcę Formularz ofertowy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 
4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie 

dokumentu rejestrowego – w oryginale lub poświadczone notarialnie. 
 

UWAGA: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 
której mowa wart. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności 
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
ustawy PZP (wzór oświadczenia – załącznik nr 5 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
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wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 
5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż  
5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

a) aktualnego 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 do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 
ustawy. 

b) koncesję, zezwolenie lub licencję potwierdzającą, że Wykonawca posiada uprawnienia do 
wykonywania działalności w zakresie ochrony osób i mienia wydanej na podstawie ustawy z dnia 
22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn.Dz.U. z 2016r., poz. 1432); 

c) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 
21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym 
przez zamawiającego na podstawie art. 24ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu; 

d) Wykazu usług wykonanych lub wykonywanych (o których mowa w rozdziale V pkt. 1.2 c),  
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował lub realizuje co najmniej 2 usługi o zakresie i 
charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia tj. polegających na wykonaniu usług ochrony 
osób i mienia w budynkach użyteczności publicznej wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, 
miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem 
dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o 
tym czy usługi zostały prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są 
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest 
w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie. 

e) Wykonawca przedłoży opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, 
że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 2.000.000 zł. (dwa mln zł). 
W przypadku gdy suma ubezpieczenia wyrażona będzie w walucie obcej do określenia jej 
wartości w złotych polskich, zamawiający przyjmie średni kurs NBP obowiązujący w dniu 
wydania dokumentu przez Ubezpieczyciela; 

f) Pełnomocnictwo lub umowa podmiotów występujących wspólnie wskazujące, że osoba 
występująca w imieniu wykonawcy jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z załączonych 
do oferty dokumentów. 

g) Zamawiający stosownie do postanowień art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wprowadza w 
przedmiotowym postępowaniu wymóg zatrudnienia przez Wykonawcę, na podstawie umowy o 
pracę minimum 3 osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie 
realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- kodeks pracy 
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z póżn. zm.). Osoby te muszą otrzymywać wynagrodzenie za pracę 
równe lub przekraczające równowartość wysokości wynagrodzenia minimalnego, o którym mowa 
w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 201 5 r. 
poz. 2008, z późn. zm.)  

Wykonawca nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od podpisania umowy przedstawi 
Zamawiającemu listę minimum 3 osób które będą realizowały zamówienie w zakresie ochrona 
obiektu. 
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UWAGA: Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert,  

a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza 

nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia  
(Dz. U poz. 1126) dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
 

ROZDZIAŁ VII 
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI 

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

przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty. 
2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami odbywa się za pośrednictwem 

operatora pocztowego osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 
3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem 

postępowania określonym w SIWZ tj. P/17/2016. 
4. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami: jest  referent  

ds. zamówień publicznych Justyna Kotyś-Bęben, tel. 77/5414241, fax 77 54 14 237. 
5. 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 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

6. Każdy uczestnik postępowania ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści 
SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień na zadane pytania niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 
przed upływem terminu składania ofert , pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął 
do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu  
do składania ofert. 

7. Wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji Wykonawcy zwracają się do Zamawiającego z zachowaniem 
sposobu porozumiewania się opisanego w niniejszym rozdziale. Pismo o wyjaśnienia treści  SIWZ ma 
mieć dopisek: Zapytanie do SIWZ P/17/2016  „OCHRONA OBIEKTU” 

8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, będzie 
niezbędny  dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin 
składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację  
na stronie internetowej. 

9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu, o którym 
mowa w zdaniu poprzednim, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień 
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

10. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień, jako 
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

11. Wpływ pisemnych dokumentów oraz ofert potwierdzany będzie na życzenie Wykonawcy przez 
upoważnionego pracownika Sekretariatu Zamawiającego. 

12. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą telefaksu uważa się 
za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłoczne 
potwierdzona pisemnie. 

13. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane  
do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.  

14. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 
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ROZDZIAŁ VIII 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

 
ROZDZIAŁ IX 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert art.85 ust.5 ustawy PZP. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,  

z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 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. 

3. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 
związania ofertą. Odmowa będzie jednak skutkowała odrzuceniem oferty Wykonawcy z postępowania w 
trybie art. 89 ust. 1 pkt. 7a ustawy. 

 

 

ROZDZIAŁ X 
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 
1. Wykonawcy zobowiązania są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotowaną 

ofertą zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 
2. Oferta jest dokumentem sporządzonym w formie pisemnej pod rygorem nieważności, podpisanym zgodnie  

z zasadami reprezentacji wykonawcy. 
3. Postępowanie w całości będzie prowadzone w języku polskim. 
4. Oferta oraz załączone do niej dokumenty muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/-e  

do reprezentowania Wykonawcy.  
5. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ofertę należy sporządzić 

na formularzach zgodnych, co do treści z formularzami stanowiącymi załączniki do SIWZ. 
6. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

a) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - według załącznika nr 1; 
b) Oświadczenia Wykonawcy – według załącznika nr 3 i 4; 
c) Zakres szkolenia stanowiskowego – według załącznika nr 6; 
d) Wykaz osób - według załącznika nr 7. 

7. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
9. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
10. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, 

nadpisanie, etc. powinno być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty. 
11. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane, podpisane lub parafowane przez wykonawcę i 

trwale ze sobą połączone (zszyte lub zbindowane). 
12. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust.4 Ustawy o zwalczeniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003r. Nr 153, poz. 1503 z paź. zm.), winne być opatrzone napisem  
„zastrzeżone”, nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania oraz wydzielone w 
odrębnej kopercie; Wykonawca nie może zastrzec informacji określonych w art. 86 ust. 4 Prawa. 

13. Ofertę należy złożyć w zaklejonym, nieprzezroczystym i nienaruszonym opakowaniu w Sekretariacie 
Zamawiającego i oznaczyć w następujący sposób :  
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  Wojewódzki Specjalistyczny Zespól Neuropsychiatryczny im. Św. Jadwigi 

          ul. Wodociągowa 4 

              45-221 Opole 

z dopiskiem: Oferta na: P/17/2016 ,, OCHRONA OBIEKTU” 

Nie otwierać przed dniem 28-12-2016.r., godz. 10.00. 

 
14. Opakowanie, w którym znajduje się oferta również ma być opisane nazwą i adresem Wykonawcy. 

15. Wykonawcy swoje oferty mogą przesłać pocztą lub drogą kurierską pod warunkiem,  
że wpłyną one do siedziby Zamawiającego, SEKRETARIATU, w godzinach jego pracy (czynny od godz. 7.25 
do 15.00) do upływu terminu przewidzianego na składanie ofert. W przeciwnym razie oferty, które wpłyną do 
innych komórek organizacyjnych, lub po godzinach pracy mogą zostać z tego powodu nie zarejestrowane w 
wyznaczonym czasie i zgodnie z art. 84 ust. 2 Prawa zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o 
złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

16. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko Wykonawcy. Wykonawca winien we 
własnym interesie, w taki sposób przygotować przesyłkę, aby w stopniu maksymalnym zapobiec jej 
uszkodzeniu w czasie transportu. 

 
ROZDZIAŁ XI 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

1. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego   
im. św. Jadwigi ul. Wodociągowa 4,  45-221 Opole do dnia 28-12-2016 r. do godziny 09:00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 10:00 w budynku administracyjno - hotelowym  
na I piętrze w dziale Administracyjno-Technicznym (DAT),ul. Wodociągowa 2, 45-221 Opole. 

3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do 
Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 

4. Otwarcie ofert jest jawne. 
5. Zamawiający dokonuje otwarcia ofert według zasad wynikających z art. 86 Prawa. 
6. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy, na zasadach określonych w art.84 ust. 2 ustawy. 
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informacje 

dotyczące: 
a. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
b. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
c. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach. 
 

ROZDZIAŁ XII 
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  

 
1. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r.  

o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014r. poz. 915 ze zm.) 
2. Zaoferowaną cenę należy przedstawić w Formularzu ofertowym – wg załącznika nr 1 do SIWZ. 

Przedstawione ceny muszą być wyrażone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji zamówienia opisanego w niniejszej specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia dokonywane będą w złotych polskich. 

3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Tak 
obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej 
oferty. 
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4. Jeżeli zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp wykonawca składa 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, że 
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. 
 

ROZDZIAŁ XIII 
OPIS KRYTERIÓW,KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ  

Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
 

1. Oferty zostaną ocenione przez zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: 
 

a) Cena - 60% 
b) Czas dojazdu - 40% 

 
Sposób obliczania wartości punktowej: 
Kryterium ceny - najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta o najniższej cenie, pozostali oferenci 
odpowiednio mniej, stosownie do wzoru: 
 
 

najniższa zaoferowana cena brutto 
C=----------------------------------------------------------------- x 60pkt 

cena brutto oferty badanej 
 
Kryterium czas dojazdu (D): Czas dojazdu grupy interwencyjnej do ochranianego budynku Szpitala od 
momentu zgłoszenia. Czas dojazdu musi być podany w minutach i nie może być krótszy niż 5 min i dłuższy niż 
15 minut, w którym to tylko zakresie minut będą wyliczane punkty badanej oferty. W kryterium tym można 
otrzymać maksymalnie 40 punktów. W kryterium tym wykonawca otrzyma odpowiednią liczbę punktów na 
podstawie danych zawartych w Formularzu ofertowym . 
 

Najkrótszy czas dojazdu zaoferowany w ofertach 
D=----------------------------------------------------------------- x 40pkt 

Czas dojazdu zaoferowany w badanej ofercie 
 

1. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: 
 

L=C+D 
gdzie: 
L – całkowita liczba punktów, 
C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”, 
D – punkty uzyskane w kryterium „Czas dojazdu”. 

 
2. Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny 

ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli 
powyżej. 

3. Ocena punktowa w kryterium „Czas dojazdu” dokonana zostanie na podstawie oferty wykonawcy – 
zaoferowany czas dojazdu Wykonawcy. 

4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 
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5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom 
przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane 
kryteria wyboru. 

6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona 
wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP). 

 
ROZDZIAŁ XIV 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy w niniejszym postępowaniu. 
 

ROZDZIAŁ XV 
 

ISTOTNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY 
 
1. Podpisanie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie związania ofertą, w sposób 

ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą pod względem kryteriów oceny 
ofert. 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób 
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za 
wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu 
zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez 
któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.  

3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.  
4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.  
5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 

zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 
ust. 1 ustawy PZP.  

 
ROZDZIAŁ XVI 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
 

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy PZP. przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI 
ustawy z dnia 24 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2016, poz. 1020). 

ODWOŁANIE 
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest 
zobowiązany na podstawie ustawy. 

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej 
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu. 

4. Terminy do wniesienia odwołania reguluje art. 182 ustawy Pzp. 
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5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania 
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, 
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego  
ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy. 

SKARGA DO SĄDU 
1. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu. 
2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

Zamawiającego. 
3. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, 

przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej 
operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

4. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga 
kasacyjna. Przepisu tego nie stosuje się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

 
 
 
 

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

Załączniki składające się na integralną część SIWZ: 
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 
2. Wzór umowy  – załącznik nr 2 
3. Oświadczenie Wykonawcy załącznik nr 3 i 4; 
4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 5; 
5. Zakres szkolenia stanowiskowego - załącznik nr 6; 
6. Wykaz osób – załącznik nr 7; 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
P/17/2016  

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEG 
 

Dane dotyczące Wykonawcy: 
 
Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………....……. 
 
Adres Wykonawcy………………………………………………………………………………… 
 
NIP ………………………..      Regon…………………………. 
 
Telefon ……………………     Faks …………………………... 
 
Email ………………………………………. 
 
Osoba odpowiedzialna za kontakt z Zamawiającym……………………………………………………….. 
 

Nr rachunku Wykonawcy : ..................................................................................................... 

 
Dane dotyczące Zamawiającego: Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. 
Jadwigi ul. Wodociągowej 4,  45 – 221 Opole. 
 

Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na „OCHRONĘ OBIEKTU” nr sprawy P/17/2016 

1. Oferujemy wykonanie usługi objętej zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia za cenę : 

 

przedmiot Ilość 
godzin* 

Cena  
jedn.(netto) w 

PLN** 

Stawka 
podatku 
VAT w % 

Wartość 
netto w 

PLN 

Wartość 
podatku 
VAT w 
PLN 

Wartość brutto w  
PLN (cena oferty) 

Ochrona 
obiektu 
opisu 

przedmiotu 
zamówienia 

 
7607 

     

*Ilość godzin - Ilość godzin wymaganych do zapewnienia przez Wykonawcę ochrony obiektu Zamawiającego. 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 
**Cena jedn. (netto)  – cena jednostkowa wg. której Wykonawca będzie obciążać comiesięcznie 
Zamawiającego za 1 godzinę wykonanej usługi niezależnie od ilości wykonanych interwencji przez grupę 
interwencyjną i liczebnej obsady dyżuru ochrony. 

 
Ceny podane w pkt. 1 zawierają wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy 
 

2. Informacje w zakresie poza cenowych kryteriów oceny ofert: 

a) W ramach kryterium „czas dojazdu (D)” zapewniamy przyjazd grupy interwencyjnej do 
ochranianego obiektu Szpitala ul. Wodociągowa 4 w ciągu ……………..(minut)**, od 
momentu wezwania przez pracowników ochrony lub upoważnionych pracowników Zamawiającego. 
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** należy wpisać deklarowany czas przyjazdu grupy interwencyjnej liczony od momentu zgłoszenia. 
Podanie czasu przyjazdu grupy interwencyjnej mniejszego niż 5 minut i/lub większego niż 15 minut lub 
brak podania terminu czasu przyjazdu grupy interwencyjnej w formularzu ofertowym będzie skutkować 
odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 

2015 r., poz. 2164 ze zm.). 

3 Do wykonywania przedmiotu zamówienia zostanie skierowanych łącznie ………. osób, w tym 
………….. osób zatrudnionych na umowę o pracę do świadczenia ochrony fizycznej osób i mienia. 

4 Przedmiot zamówienia realizowany od daty zawarcia umowy. do dnia 01 luty 2018 r. 
Wykonywanie usługi rozpocznie się dnia powszedniego od godz. 15, a jeżeli wypadnie dzień wolny od 
pracy tj. sobota i niedziela od godz. 08:00, a kończy się dnia 01.02.2018 r. o godz. 8:00  
Oświadczenia : 

1. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy 
do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty. 

4. Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają określone przez 
wytwórcę kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Osoby, skierowana przez wykonawcę do realizacji 
zamówienia będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 

5. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 
6. Oświadczam/y, iż formularz oferty w postępowaniu wraz z dołączonymi dokumentami jest jawny i 

nie zawiera informacji stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. 

7. Oświadczamy, że powyżej podana cena za wykonanie usługi w ramach składanej oferty zawiera 
wszystkie koszty, jakie ponosimy w związku z realizacją zamówienia będącego przedmiotem niniejszego 
postępowania. 

8. Wyrażamy zgodę na „włączenie” nas do wdrożonego w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole 
Neuropsychiatrycznym Zintegrowanego Systemu Zarządzania ISO w zakresie dotyczącym naszej 
działalności w szczególności przeprowadzaniu audytów wewnętrznych, szkoleń personelu i 
uczestniczeniu w rozwoju systemu. Zapoznaliśmy się z polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania 
Zamawiającego oraz zobowiązujemy się do przestrzegania wymagań przepisów prawa ochrony 
środowiska, oraz wymagań Zamawiającego w zakresie działań środowiskowych w trakcie realizacji 
zadania objętego umową, zobowiązujemy się do ponoszenia odpowiedzialności za szkody dla środowiska 
zaistniałe u Zamawiającego w wyniku nieprawidłowej realizacji zadania objętego umową, oraz do 
zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu umowy zgodnie z ustawą prawo 
ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 Dz.U.2001, nr 62 poz. 628 z późn. zmn.). 

9. Niniejszym akceptujemy postanowienia zawarte w istotnych postanowieniach umowy stanowiących 
załącznik do SIWZ i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na ich 
warunkach, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

10. Oświadczam/y, iż dokumenty dołączone do Oferty zawarte na stronach od numer ___ 
do ___ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępnione. 

11. Akceptujemy warunki płatności zgodnie z § 12 wzoru umowy. 
12. Do oferty załączamy również wszystkie oświadczenia i dokumenty żądane przez Zamawiającego  

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

13. Wykonanie następujących części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom: 

………………………………………………………………………………………………….* 

Brak wypełnienia rozumiane będzie jako wykonanie zamówienia bez udziału podwykonawców. 

14. Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. 
     …………….…………………………………………… 
  (podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących firmę 

* niepotrzebne skreślić; 
** należy wypełnić 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

UMOWA P/17/2016  (WZÓR) 
 
Zawarta w Opolu w dniu ..................................-2016 roku pomiędzy : 
 
Wojewódzkim  Specjalistycznym Zespołem Neuropsychiatrycznym im. św. Jadwigi ul. Wodociągowa 4, 
45-221 Opole,     
 
Regon 000294303 NIP 754-18-73-654 
 
reprezentowanym przez: 
mgr Krzysztofa Nazimka - Dyrektora 
zwanego w dalszej części umowy „ ZAMAWIAJĄCYM ” 
a: 
……………………………………………. 
 
reprezentowanym przez: 
…………………………….. – …………………………….. 
zwanym w dalszej części  umowy   „WYKONAWCĄ”. 
 
Umowę zawarto na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego P/17/2016 
pn.: ,,OCHRONA OBIEKTU” 
 

§1 

1.  Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania i wykonywania czynności związanych 
z przedmiotem zamówienia w okresie od daty zawarcia umowy do dnia 01 luty 2018 r. Wykonywanie usługi 
rozpocznie się dnia powszedniego od godz. 15, a jeżeli wypadnie dzień wolny od pracy tj. sobota i 
niedziela od godz. 08:00, a kończy się dnia 01.02.2018 r. o godz. 8:00  

 ochrony obiektów, terenu i mienia znajdującego się w dyspozycji Zamawiającego w Opolu  
przy ul. Wodociągowej 4 w tym także Helimedu, kiosku, apteki i kawiarni,  

 ochrony w sytuacji szczególnego zagrożenia życia i zdrowia pracowników i pacjentów Zamawiającego 
przebywających na terenie, o którym mowa wyżej, wg szczegółów określonych w opisie przedmiotu 
zamówienia zawartych w SIWZ. 

2.  Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie ochrony osób  
i mienia na podstawie ważnej , wymaganej przez przepisy  prawa koncesji na prowadzenie takich usług.  

3.  Zamawiający wymaga od Wykonawcy przy realizacji przedmiotu umowy (Przedmiotu zamówienia) stosownie 
do art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015r. poz. 2164 
ze zm.) zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności związane 
z bezpośrednią ochroną fizyczną osób i mienia Szpitala. 

4.  Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 
dni, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu dokumenty potwierdzające, że przedmiot umowy jest 
wykonywany przez osoby będące pracownikami ochrony. Dokumentami tymi mogą być np.: kopie umów o 
pracę zawartych przez Wykonawcę z pracownikami świadczącymi czynności opisane w pkt 1 SIWZ lub 
zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzające opłacenie składek z tytułu zatrudnienia tych osób na 
podstawie umowy o pracę. Kopie umów potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem powinny 
zostać zanonimizowane w sposób zgodny z przepisami o ochronie danych osobowych. Muszą wskazywać, że 
umowa obowiązuje w okresie realizacji zamówienia. Nie jest wymagane wskazanie wymiaru etatu/godzin 
pracy. 
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§2 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

a)  zabezpieczenie wszystkich obiektów Zamawiającego, a w tym zbiornika z wodą; 

b)  obsługa wejścia głównego; 

c)  nocne obchody terenu należącego do Zamawiającego; 

d)  sprawdzanie i zamykanie bram oraz wejścia do budynku o uzgodnionych porach; 

e)  zapalanie i wygaszanie oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego - nocnego; 

f)  przyjmowanie i wydawanie kluczy upoważnionym osobom; 

g)  prowadzenie rejestru kluczy wydanych  oraz telefoniczne informowanie przełożonych o pobycie 
pracowników po godzinach pracy; 

h)  udzielanie informacji o lokalizacji komórek organizacyjnych szpitala; 

i)  wykonywanie innych zadań organizacyjnych w przypadku zaistnienia takiej konieczności; 

j)  zapewnienie pracownikom ochrony oraz pracownikom w izbie przyjęć i pracownikom w pawilonie A 
systemu informującego o napadzie a łączącego w/w pracowników z grupą interwencyjną. 

k)  zapewnienie  pracownikom ochrony minimum jednego telefonu komórkowego do utrzymywania kontaktów 
z Zamawiającym w trakcie dyżurów; 

l)  obsługa urządzeń rejestrujących  monitoring obiektów Zamawiającego.  

2.  Pozostałe obowiązki zostały wskazane w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do Zapytania 
Ofertowego) stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 

3.  Do zadań pracowników ochrony należeć będzie również: 

a)  dozorowanie obiektu przez patrol interwencyjny, 

b)  podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku stwierdzenia zakłóceń porządku własnymi grupami 
interwencyjnymi lub za pomocą wezwanych stosownych organów (służb), 

c)  ochrona obiektów przed rabunkiem, zagrożeniem wybuchu, napadem, kradzieżą, zniszczeniem, pożarem i 
innymi zdarzeniami losowymi, 

d)  obserwacja osób, których zachowanie może wskazywać na dokonanie lub zamiar dokonania przestępstwa 
(atak na personel lub pacjenta, uszkodzenie instalacji, wzniecenie ognia, podłożenie ładunku wybuchowego 
itp.), 

e)  odśnieżanie trzech wejść do budynku szpitala w ilości ok. 100 m2 w trakcie wykonywania dyżurów ochrony; 

4.  Udzielanie pomocy fizycznej na każde wezwanie personelu medycznego przy pacyfikacji 
pobudzonych i agresywnych pacjentów w Izbie Przyjęć, w Oddziałach i na terenie objętym ochroną. W 
tym celu  zobowiązany jest do posiadania  własnej grupy interwencyjnej. Interwencja musi nastąpić w 
czasie max 15 minut od momentu wezwania. 

5.  Za sytuacje szczególnego zagrożenia uznaje się w szczególności: 

a)  wybuch lub zagrożenie wybuchem w obiektach chronionych, 

b)  terroryzm, 

c)  pożar chronionych obiektów i inne zdarzenia losowe, 

d)  kradzież z włamaniem,  

e)  rabunek w obiektach podlegających ochronie, 

f)  agresja ze strony pobudzonych pacjentów lub osób trzecich. 

6.  W  razie  rabunku  i  kradzieży  powiadomić  policję  i  zabezpieczyć  ślady . 

7.  W  razie pożaru  postępować  zgodnie  z  Planem Ewakuacji Instrukcją  Bezpieczeństwa Pożarowego   
zatwierdzoną  przez  Dyrektora  WSZN. 

8.  W  razie  aktów terroryzmu  lub   informacji  o  podłożeniu  ładunku  wybuchowego  postępować zgodnie   
z  Planem Ewakuacji Instrukcją  Bezpieczeństwa Pożarowego . 

9.  Wykonawca  i  Zamawiający  zobowiązani  są  do  wzajemnego  powiadomienia niezwłocznie, co najmniej 
jednak na  7 dni  wcześniej o planowanej : 
 zmianie  osoby(osób)  upoważnionych  do  reprezentowania  stron  , 
 zmianie  osoby  wyznaczonej  do  nadzorowania i  realizacji umowy. 
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§3 
1. Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że Personel Wykonawcy  stanowią pracownicy ochrony  

w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa  gwarantujący  wymagany  umową  poziom  świadczenia  
usług ochrony  osób i mienia.  

2. Wykonawca czynności ochronne wykonywać będzie w ramach uprawnień posiadanych przez pracowników 
ochrony. 

3. Wykonawca, w toku realizacji umowy gwarantuje jej wykonanie z należytą starannością i zgodnie  
z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłego współdziałania z pracownikami Zamawiającego. 
5. Wykonawca zobowiązany jest dopuścić do wykonywania obowiązków tylko pracowników ochrony, którzy 

odbyli szkolenie stanowiskowe. 
 

§4 
1. Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zapozna Wykonawcę: 

a)  ze stanem obiektów, urządzeń i mienia należących do Zamawiającego; 

b)  z położeniem obiektów i urządzeń podlegających szczególnej ochronie; 

c)  z posiadanymi i stosowanymi systemami ochrony i zabezpieczenia obiektów i mienia przed kradzieżą, 
włamaniem, wejściem na teren Zespołu osób trzecich; 

d)  z zasadami wstępu i poruszania się po terenie i obiektach Zamawiającego osób trzecich;  

e)  ze sposobem przechowywania kluczy do pomieszczeń obiektów oraz zasadami ich wydawania. 
 

§5 
1. Pracownicy ochrony podlegają bezpośrednio Wykonawcy i Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich 

działania i zaniechania przy realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 
2. Pracownicy ochrony pełnią służbę w mundurach z emblematami agencji. 
3. W przypadku usiłowania lub popełnienia przestępstwa przeciwko mieniu lub osobom przebywającym  

na terenie chronionych obiektów, pracownik ochrony jest obowiązany postępować zgodnie z przepisami  
o ochronie osób i mienia. 

4. Pracownikiem wyznaczonym przez Wykonawcę do nadzoru nad właściwym wykonywaniem niniejszej 
umowy i do kontaktu z Zamawiającym jest ……………… tel. ………    
adres ……………………………. 

5. Przedstawicielem  Zamawiającego  do kontaktów z Wykonawcą jest  kierownik  Działu  Administracyjno – 
Technicznego, Wiesław Radzik  telefon  077-54-14-279 , komórkowy 601234372. 

 
§6 

1.  Zamawiający dokona zabezpieczenia ochranianych obiektów i pomieszczeń w celu uniemożliwienia 
przedostania się do nich osób nieupoważnionych, polegającego na posiadaniu: zamykanych na klucz 
pomieszczeń i alarmu antywłamaniowego i przeciwpożarowego w niektórych pomieszczeniach. Zamawiający 
z chwilą rozpoczęcia realizacji niniejszej  umowy poinformuje Wykonawcę, w których pomieszczeniach 
znajdują się alarmy oraz centrale nimi sterujące i przekaże klucze do tych pomieszczeń. 

2.  Zamawiający zabezpieczy zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami pomieszczenia kasy. Klucze do tych 
pomieszczeń znajdować się będą w wyłącznej dyspozycji uprawnionych pracowników Zamawiającego. 

 
§7 

1. Ochrona, o której mowa w niniejszej umowie będzie zapewniona: 
a) w dni robocze w godz. od 15.00 do 08.00 dnia następnego, 
b) w dni wolne od pracy tj. soboty, niedziele, święta oraz wyznaczone przez Dyrektora dni wolne - 

całodobowo. 
c) w każdym czasie, niezwłocznie, na wezwanie Zamawiającego lub pracownika ochrony pełniącego dyżur 

w zakresie interwencji, o której mowa w §2 pkt 4 niniejszej umowy. 
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§8 
1. Zamawiający zapewni pracownikom Wykonawcy możliwość efektywnej ochrony powierzonego mienia,  

a w szczególności wezwania w razie potrzeby jednostek Policji, Straży Pożarnej oraz przedstawiciela 
Zamawiającego i Wykonawcy. W tym celu Zamawiający zobowiązuje się do: 

a) udostępnienia pracownikom ochrony Wykonawcy dostępu do sprawnych pod względem technicznym 
środków łączności; 

b) przedstawienia pracownikom ochrony Wykonawcy spisu nazwisk, adresów i telefonów osób, które 
należy powiadomić w przypadku zaistnienia nagłych zdarzeń wymagających podjęcia stosownych 
decyzji; 

c) powiadomienia pracowników ochrony Wykonawcy przed objęciem dyżuru o zaistnieniu okoliczności 
mogących mieć wpływ na realizację zadań ochrony. 

 
§9 

1.  W czasie wykonywania czynności objętych przedmiotem umowy Zamawiający zapewni pracownikom ochrony 
Wykonawcy: 
-  możliwość całodobowego korzystania przez nich z wyodrębnionych pomieszczeń przeznaczonych 
wyłącznie dla pracowników ochrony. Wyodrębnione w tym celu pomieszczenia winny być wyposażone w 
sprawne pod względem technicznym środki łączności, sprzęt p.poż., apteczkę pierwszej pomocy medycznej,  
- możliwość dostępu do pomieszczeń socjalno - bytowych szpitala. 

2.  W razie zaistnienia na terenie objętym ochroną specyficznych i niebezpiecznych warunków, Zamawiający 
zobowiązany jest zapoznać pracowników ochrony Wykonawcy z przepisami i instrukcjami w zakresie 
zabezpieczenia ich przez narażeniem życia i zdrowia. Natomiast Wykonawca musi wyposażyć swoich 
pracowników w niezbędne środki ochrony osobistej (rękawice ochronne np. jednorazowe, odzież ochronną, 
obuwie, itp.). 

3.  Zamawiający winien udzielić Wykonawcy pomocy ( wyjaśnień ) w przypadku zaistnienia wypadku, któremu 
uległ pracownik ochrony Wykonawcy w czasie wykonywania przez niego czynności służbowych związanych  
z ochroną obiektów i mienia Zamawiającego. 

 
§10 

Zamawiający zobowiązany jest zabezpieczyć oddane pod ochronę obiekty i jego składniki majątkowe przed 
pożarem w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

 
§11 

1. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie  szkody wynikłe  z  działania lub zaniechania  
bądź innego   nienależytego  wykonania  obowiązków  wynikających  z  niniejszej  umowy, wyrządzone przez  
personel wykonawcy lub  przez osoby trzecie.  

2. W przypadku powstania szkody w mieniu podlegającym ochronie, bądź w mieniu oddanym do dyspozycji 
Wykonawcy, obowiązek odszkodowawczy obejmuje naprawienie szkody poprzez zapłatę kar umownych w 
wysokości 5.000,00 PLN za każdy przypadek powstania szkody. 

3. Jeśli wysokość szkody przewyższy wysokość kary umownej, Zamawiającemu przysługuje prawo 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

4. Wykonawca posiada polisę ubezpieczeniową obejmującą działalność w zakresie  niniejszej umowy seria 
……………………. na  kwotę …………………………. zł  której kopia stanowi załącznik do oferty.  

5. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy kar umownych za: 
a. dopuszczenie do wykonywania obowiązków umownych „ochroniarza” bez potwierdzonego protokolarnie 

przez Zamawiającego odbycia szkolenia stanowiskowego w wysokości 300 zł. za każdy dzień 
wykonywania obowiązków, kary umowne potrącane będą z bieżących należności Wykonawcy. 

b. dopuszczenie do wykonywania obowiązków umownych „ochroniarza” niespełniającego wymagań 
określonych w SIWZ w wysokości 300 zł za każdy dzień wykonywania obowiązków przez ww osobę, 
kary umowne potrącane będą z bieżących należności Wykonawcy. 

c. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wartości 
umowy  
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d. za niestawienie się pracownika ochrony na ustalony dyżur w wysokości 1000 zł  za każdy dzień 
nieobecności; 

e. za nieterminowe przybycie grupy interwencyjnej na wezwanie zamawiającego w wysokości 1000 zł za 
każde niestawienie się na wezwanie po upływie max. czasu 15 min. 

f. za uchybienie obowiązków dotyczących §1 ust. 3 i ust. 4 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w kwocie 1000zł.  

6. Wykonawca może dochodzić od Zamawiającego kar umownych za: 
a) opóźnienie w dokonaniu płatności faktury VAT otrzymanej przez Zamawiającego i prawidłowo 

wystawionej przez Wykonawcę, w wysokości odsetek ustawowych, 
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % 

wartości umowy.  
7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy 

 
§12 

1. Umowa obowiązuje od daty zawarcia umowy do dnia 01 luty 2018 r. Wykonywanie usługi rozpocznie się dnia 
powszedniego od godz. 15, a jeżeli wypadnie dzień wolny od pracy tj. sobota i niedziela od godz. 08:00, 
a kończy się dnia 01.02.2018 r. o godz. 8:00  

2. Cena jednostkowa netto za 1 godzinę usługi wynosi  ……… zł i będzie stała przez cały okres obowiązywania 
umowy. 

3. Za wykonanie  usług objętych niniejszą umową wykonawcy należy się wynagrodzenie miesięczne brutto, 
które  będzie wyliczane według iloczynu  ceny jednostkowej netto za 1 godzinę i ilości rzeczywiście 
przepracowanych godzin oraz właściwej stawki podatku VAT.  

4. W przypadku wystąpienia konieczności zwiększenia lub zmniejszenia czasu pracy wynagrodzenie 
Wykonawcy zostanie powiększone lub pomniejszone o kwotę wyliczoną w oparciu o czas pracy i stawkę 
godzinową podaną w punkcie 2. 

5. Wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni  
od daty otrzymania faktury.  

6. Podstawą wystawienia faktury są wpisy do księgi dyżurów i potwierdzone przez pracownika Zamawiającego 
godziny pracy ochrony. 

7. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swemu bankowi przelać na wyżej 
wymienione konto kwotę wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury. 

8. Wykonawca za korzystanie z  telefonu będzie płacić należność według wykazu połączeń, wynikających   
z  bilingu operatora po cenach operatora, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

9. Maksymalna wartość zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy stanowić będzie iloczyn faktycznie 
wykonanych godzin dyżuru  oraz ceny jednostkowej ofertowej i nie przekroczy …………………….. zł brutto 
(iloczyn  ilości godzin ………….  x cena jednostkowa Wykonawcy). 

10. Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych netto przez cały okres obowiązywania umowy. 
Ewentualna zmiana ceny brutto może nastąpić w przypadku: 
- zmiany stawki podatku VAT proporcjonalnie do tej zmiany, 

Zawiadomienie to nie stanowi zmiany niniejszej umowy, w konsekwencji czego nie winno mieć charakteru 
aneksu. 

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy  
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, udowodnienie tego 
faktu spoczywa na wykonawcy. 

Wprowadzenie nowych cen brutto z uwagi na zaistnienie niniejszej okoliczności wymaga niezwłocznego 
pisemnego zawiadomienia Zamawiającego poprzez przesłanie pisma zawierającego wskazanie nowych cen 
brutto. 
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§13 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego o 
ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią  inaczej. 
 

§14 
Ewentualne spory rozstrzygane będą na drodze polubownej, a jeżeli to nie przyniesie rozwiązania, rozstrzygane 
będą przez sąd rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
§15 

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod 
rygorem nieważności. 

§16 

1.  Cesja wierzytelności Wykonawcy wynikająca z niniejszej umowy  może nastąpić wyłącznie w trybie i na 
zasadach, o których mowa w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15.04.2011 r.  o działalności leczniczej  
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.). 

2.  Wykonawca zachowa w tajemnicy wszelkie informacje powzięte przy wykonywaniu niniejszej umowy, 
związane z ochroną osób i mienia Zamawiającego, w szczególności zaś dotyczące zakładu, pomieszczeń, 
systemu zabezpieczeń i innych informacji mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób i mienia 
Zamawiającego, pod rygorem sankcji określonych w §11 pkt  2 i 3 umowy. 

 
§17 

1. Wykonawca oświadcza, ze zapoznał się z polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania Zamawiającego 
oraz zobowiązuje się do przestrzegania wymagań przepisów prawa ochrony środowiska, oraz wymagań  
i Zamawiającego w zakresie działań środowiskowych w trakcie realizacji zadania objętego umową. 

2. Pracownicy Wykonawcy w związku z realizacją niniejszej umowy zobowiązani są do właściwej segregacji 
powstałych odpadów, w tym do korzystania z pojemników na odpady Zamawiającego. 

§18 
1. Zamawiający  może  odstąpić od realizacji niniejszej umowy w przypadku niewykonywania lub niewłaściwego 

wykonywania postanowień niniejszej umowy. 
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać 

uzasadnienie. 
§19 

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 
 
 
 
 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

 

Wykonawca: 

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

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

reprezentowany przez: 

……………………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

pn.: P/17/2016 „OCHRONA OBIEKTU” 

 

prowadzonego przez 

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi  
ul. Wodociągowej 4, 45 – 221 Opole. 

 

oświadczam, co następuje: 

 

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

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

 

_________________ dnia ____ ____ 2016 roku 

___________________________ 

                  (podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

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

podstawie art1. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

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

                                                           
1
 Wypełnić tylko wówczas, gdy w stosunku do wykonawcy zachodzą okoliczności dotyczące wykluczenia. W przeciwnym 

przypadku punkt pozostawić nie wypełniony bądź przekreślić. 
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związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki 

naprawcze…………………………………………………………………………………………..……… 

 

_________________ dnia ___ ___ 2016 roku 

___________________________ 

        (podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

Oświadczenie podmiotu  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień 

publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)  

 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA2: 

 

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. 

_________________ dnia ___ ___ 2016 roku 

 

___________________________
(podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

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. 

 

_________________ dnia ____ ____ 2016 roku 

 

___________________________ 

       (podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 

 

                                                           
2
 Wypełnić jedynie wówczas, gdy Wykonawca powołuje się na potencjał podmiotu trzeciego. W przeciwnym przypadku punkt 

pozostawić nie wypełniony bądź przekreślić. 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Wykonawca: 

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

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

reprezentowany przez: 

……………………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

pn.: P/17/2016 „OCHRONA OBIEKTU” 

 

prowadzonego przez 

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi  
ul. Wodociągowej 4, 45 – 221 Opole. 

 

oświadczam, co następuje: 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu. 

 

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

       ………………………………………… 

(podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW3:  

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegam na 

zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

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

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

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

……………………………………………………..…………………… 

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

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

 

 

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

           ………………………………………… 

  (podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 

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(y) Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Wypełnić jedynie wówczas, gdy Wykonawca powołuje się na potencjał podmiotu trzeciego. W przeciwnym przypadku punkt 

pozostawić nie wypełniony bądź przekreślić. 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

 

 
 
 

ZNAK SPRAWY P/17/2016 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OCHRONA OBIEKTU 

 
 

Po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w w/w 

postępowaniu, oświadczam że: 

;  

 nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  z żadnym 

Wykonawcą który złożył odrębną ofertę w niniejszym postępowaniu* 

 

 należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, z niżej 

wymienionymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu*: 

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

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

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

W związku z powyższym do oświadczenia dołączam dowody, że powiązania z w/w Wykonawcami nie prowadzą 

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia*.  

 

 

 *- niepotrzebne skreślić 

 

…………………………………………..………………………… 
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
Pieczątka  firmowa Wykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
O PRZYNALEŻNOŚCI/ BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI 

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 
składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy PZP 
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Załącznik nr 6 do SIWZ - Zakres szkolenia stanowiskowego pracownika  ochrony  

   

szkolący zakres szkolenia czas szkolenia (h) 

Specjalista ds.BHP 

zachowanie bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania 
obowiązków służbowych - uwzględniające specyfikę 
obiektu 

1 

Kierownik Działu Administracyjno-
Technicznego 

lokalizacja obiektów, zapoznanie z planami budynków, 
Instrukcją ewakuacji, obsługi centrali a/włamaniowej, 
centrali pagerów,  

2 

Naczelna Pielęgniarka 

Zapoznanie ze strukturą organizacyjną oddziałów i 
pracownikami kluczowymi, praca w instytucjach 
psychiatrycznych, podstawowe zasady bezpieczeństwa w 
wypadku zachowań gwałtownych i agresywnych 

2 

Specjalista ds. Technicznych 

wskazanie miejsc i sposobu wyłączania urządzeń 
technicznych, szkolenie p.poż,  obsługa centrali 
sygnalizacji pożaru, 

2 

Ochroniarze obiektu  
odbycie praktycznego szkolenia podczas dyżuru 
wykonujących obecnie obowiązki pracowników ochrony  

44 tj. 2 dyżury 17 h 
i 1 dyżur  10 h 

RAZEM 51 
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Załącznik nr 7  do SIWZ 
 
Nazwa Wykonawcy........................................................................................ 

Adres Wykonawcy.......................................................................................... 

 
Niniejszym oświadczam, iż w realizacji zamówienia uczestniczyć będą osoby zgodnie z poniższym „Wykazem” 

 
Wykaz 

 
osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za 
świadczenie usług ochrony, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich 
czynności, oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami. 
 

Imię i nazwisko 
kwalifikacje 
zawodowe 

doświadczenie i 
wykształcenie 

zakres 
wykonywanych przez 

osobę  czynności 

informacja o 
podstawie do 

dysponowania tymi 
osobami 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Jednocześnie, oświadczam, że ww. osoba/osoby*, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego 
zamówienia, posiada/posiadają* wymagane uprawnienia* licencję I stopnia pracownika ochrony fizycznej 
wynikające z obowiązkowego posiadania takich uprawnień nałożonego ustawą o ochronie osób i mienia. 
 
 
 
      ........................................................... 
                miejscowość i data                                        Pieczęć i podpis osoby uprawnionej 
 


