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ZATWIERDZAM 
 
        .................................................... 
                              SPECYFIKACJA ISTOTNYCH                        WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 
 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 
na świadczenie usług ochrony z zakresu dozoru i 

zabezpieczenia mienia nieruchomości położonych w 
Bytomiu, dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w 

Katowicach, 40-507 Katowice, ul. Francuska 78, 
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1. Informacje o Zamawiającym  
Zamawiającym jest: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach 
Adres:40-507 Katowice, ul. Francuska 78  
Numer telefonu (0-32) 359 30 00  
Numer faksu (0-32) 359 30 01 
Godziny urzędowania od 730- 1530, od poniedziałku do piątku 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ: www.word.katowice.pl  
2.Tryb udzielenia zamówienia  
2.1 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 209.000 euro, 
na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164) 
3. Opis przedmiotu zamówienia  
3.1 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych . 
3.2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  
3.3 Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówienia uzupełniających. 
3.4 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
3.5 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

 
3.6 Przedmiot zamówienia: Kod CPV   - 79710000-4 (usługi ochrony) 98341140-8 (Usługi dozorowania). 

  
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie czynnej usługi fizycznej ochrony budynków wraz z mieniem (bez 
konwojowania). Wykonawca jest zobowiązany do należytego zabezpieczenia terenu Oddziału Terenowego WORD w 
Bytomiu  tj. nieruchomości gruntowej położonej w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich  wraz ze znajdującymi się na 
tej nieruchomości budynkami. Zabezpieczenie polegać ma na: działaniu mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa 
przedmiotowej nieruchomości gruntowej i budynków, działaniu zapobiegającym przestępstwom i wykroczeniom 
przeciwko mieniu, a także przeciwdziałaniu powstaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz ze zdarzeń losowych oraz 
na ograniczeniu dostępu osób nieuprawnionych na teren chroniony. Usługi świadczone mają być w dniach i godzinach 
ustalonych przez Zamawiającego, tj. przez 11 godzin na dobę we wszystkie dni pracujące od godz. 20.00 do godz. 7.00 
rano dnia następnego, natomiast w dni wolne od pracy (tj. soboty, niedziele i święta) wymagana jest całodobowa 
ochrona (24 godziny na dobę).   
UWAGA 
Ze względu na potrzeby Zamawiającego w niektóre soboty i niedziele w Ośrodku przeprowadza się egzaminy.  
W takie dni świadczenie usługi ochrony będzie trwało (zamiast 24 godzin) - tylko 16 godzin od godz. 15.00 po 
południu do godz. 7.00 rano dnia następnego. Zamawiający będzie na bieżąco (tj. na 10 dni przed terminem) informował 
Wykonawcę o dodatkowych dniach pracujących w Ośrodku.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktycznie przepracowaną ilość godzin w danym miesiącu Każdorazowo 
Wykonawca do faktury załączy harmonogram faktycznie przepracowanych godzin, potwierdzony przez 
kierownika Ośrodka.  
 
Wykonawca zamontuje w trzech miejscach wskazanych przez Zamawiającego, na własny koszt w terminie do 14 dni 
kalendarzowych od podpisania umowy, system rejestrujący obchody chronionego terenu. System rejestrujący po 
zakończeniu zamówienia pozostaje własnością Wykonawcy. 
  
Na każdej zmianie wymagana jest obecność 1 pracownika ochrony (1 posterunek na terenie OT WORD w Bytomiu. W uzasadnionych sytuacjach, w szczególności w przypadku stwierdzenia włamania lub jego próby Wykonawca 
zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego oddelegować drugiego pracownika celem wzmocnienia ochrony 
obiektu w ramach miesięcznej opłaty do czasu zabezpieczenia miejsca i sprowadzenia uprawnionego 
pracownika WORD. 
 
Ochrona ww. terenów i znajdujących się tam budynków ma być dokonywana przez pracowników ochrony, 
którzy muszą :  

 być wyposażeni w środki łączności bezprzewodowej,  
 być wyposażeni w środki ochrony osobistej, (bez kamizelek kuloodpornych i hełmów) 
 być wyposażeni w urządzenie antynapadowe, 
 posiadać jednolite umundurowanie z identyfikatorem firmy i identyfikacją pracownika ochrony. 

Do obowiązków pracowników ochrony należy: 
- kontrola systemów alarmowych  
- uzbrajanie systemów alarmowych 
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- rozbrajanie systemów alarmowych 
 wg harmonogramów ustalonych z Zamawiającym . 
W przypadku wykrycia usterki systemu alarmowego należy zgłosić uszkodzenie kierownikowi właściwego Oddziału 
Terenowego    
Weryfikacja należytego wykonywania obowiązków może nastąpić poprzez doraźne kontrole wpisywane w 
książce kontroli. 
Zamawiający  nie narzuca formy zatrudnienia pracowników przewidzianych do realizacji zamówienia.  

 4. Termin wykonania zamówienia. 
 
Termin wykonania zamówienia 1.04.2016 r. - 31.03.2018 r. 
Jeżeli zamówienie publiczne zostanie udzielone wykonawcy po 1 kwietnia 2016 r., Zamawiający będzie rozliczał się z 
Wykonawcą w części dotyczącej zamówienia począwszy od dnia następnego po zawarciu umowy w sprawie 
zamówienia publicznego stosownie do faktycznie przepracowanych godzin, na podstawie harmonogramu 
sporządzonego przez Wykonawcę i potwierdzonego przez kierownika właściwego Oddziału Terenowego WORD.   
 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 
1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 

spełniają warunki dotyczące: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania, tj. posiadają koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych  na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. (tekst 
jednolity z dnia 5 czerwca 2014 r. Dz.U. z 2014 r. poz. 1099)  o ochronie osób i mienia, 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający uzna spełnianie przez Wykonawcę warunku posiadania 
wiedzy i doświadczenia, jeżeli ten wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych również 
wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia 
działalności był krótszy - w tym okresie, co najmniej trzy główne usługi ochrony w sposób ciągły przez okres 
co najmniej 1 roku każda. 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  
 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. Zamawiający uzna warunek ekonomiczny za spełniony, jeśli wykonawcy 
wykażą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej  na 
kwotę minimum 2.000.000,00  zł.  

 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż 
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym 
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na wiedzy i doświadczeniu oraz na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów. 3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w ust. 1 pkt 1 - 4  niniejszego Rozdziału winien spełniać jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w ust. 3 niniejszego Rozdziału musi spełniać każdy z Wykonawców oddzielnie. 5. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 ust. 3   niniejszego Rozdziału na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów opisanych w Rozdziale VI niniejszej SIWZ według formuły - spełnia / nie spełnia. 6. Wykonawca musi spełnić wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ i wymagania wynikające z przepisów ustawy. Niespełnienie wymagań powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  w art. 22 ust. 1 ustawy, określonych w Rozdziale 5 ust. 1 niniejszej SIWZ, Zamawiający wymaga od Wykonawców złożenia następujących dokumentów: 
L.p. Nazwa (rodzaj) dokumentu i jego cechy Uwagi 
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1) 
Oświadczenie Wykonawcy  o spełnianiu warunków udziału  w postępowaniu określonych  w art. 22 ust 1 ustawy (oryginał) 

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2  do SIWZ. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu warunków,  o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy złożą wspólne oświadczenie, że łącznie spełniają te warunki. 

2) Koncesja MSW 
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, koncesję przedstawia  Wykonawca, który faktycznie będzie realizował zamówienie. 

3) 

 Wykaz głównych usług  ochrony wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności był krótszy – w tym okresie, co najmniej trzy usługi ochrony świadczone przez okres co najmniej 1 roku każda, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem 
dowodów czy zostały lub są 
wykonywane należycie 

Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy składają wspólnie . Dowodami, o których mowa § 1 ust. 2 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane są: poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, określające czy usługi zostały wykonane należycie; oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym  charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.  

4) 

Opłacona polisa, a w przypadku jej braku 
inny dokument potwierdzający, że 
wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej 
związanej z przedmiotem zamówienia  na 
kwotę minimum 2.000.000,00 PLN.    

Wykonawca przedstawi oraz będzie utrzymywał w ważności przez 
cały okres realizacji usługi umowę ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i 
posiadania oraz użytkowania mienia (obejmującą ochroną zakres 
usług wynikający z realizacji  umowy z , zawartą w imieniu swoim i 
na swoją rzecz  oraz wszystkich Podwykonawców i  osób, 
podmiotów, z których pomocą Ubezpieczony wykonuje Umowę, 
jak również  osób, podmiotów, którym wykonanie tej umowy lub 
określonej czynności powierza (Ubezpieczony). Umowa 
ubezpieczenia będzie obejmować odpowiedzialność cywilną 
deliktową, kontraktową oraz deliktowo-kontraktową z sumą 
gwarancyjną nie niższą niż 2.000.000,00 PLN na wszystkie 
wypadki ubezpieczeniowe. Ubezpieczenie powinno obejmować w 
szczególności odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w 
mieniu powierzonym lub przekazanym, będącym w pieczy lub pod 
nadzorem Ubezpieczonych (w tym szkody w wartościach 
pieniężnych i pojazdach). 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania  o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy  i Rozdziale 5 ust. 3 niniejszej SIWZ, Zamawiający wymaga od Wykonawców złożenia następujących dokumentów:  
L.p. Nazwa (rodzaj) dokumentu i jego cechy Uwagi 

1) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw  do wykluczenia (oryginał) 
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5  do SIWZ. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia musi być złożone przez każdego  z tych Wykonawców oddzielnie 

2) 
 Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

 W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, aktualny odpis, musi być złożony przez każdego z tych Wykonawców oddzielnie. 
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ewidencji , w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  

3) 

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzające, ze wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, ze 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu – wystawionego 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert 

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, aktualne zaświadczenie , musi być złożone przez każdego z tych Wykonawców oddzielnie. 

4)  

Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzające, ze wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenie 
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu – wystawione  nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert. 

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, aktualne zaświadczenie, musi być złożone przez każdego z tych Wykonawców oddzielnie. 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty z ust. 2 pkt. 1-4 dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy 3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.2 pkt.5 ustawy PZP Wykonawca wraz z ofertą winien złożyć : oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej , o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 zawarte w formularzu ofertowym – zał. Nr 1) lub listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej . W tym przypadku oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej zawarte w załączniku nr 1 należy wykreślić. W przypadku oferty wspólnej dokumenty i oświadczenia każdy z wykonawców składa odrębnie 4. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę, że oferowana usługa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga od Wykonawców złożenia następujących dokumentów:  
L.p. Nazwa (rodzaj) dokumentu i jego cechy Uwagi 

1) Wypełniony formularz oferty wraz z wypełnioną kalkulacją cenową  
Wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.  W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, formularz musi być złożony wspólnie. 

2)  Parafowany lub podpisany  wzór umowy  Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ  
 5. Poza dokumentami, o których mowa w ust. 1 – 4  niniejszego Rozdziału Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia załączają dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  oraz w przypadku podmiotów polegających na zasobach innych podmiotów biorących udział w realizacji części zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 7. Dokumenty wskazane w ust. 1 - 4 niniejszego Rozdziału są składane w oryginale  lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze. 8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniami na język polski. 10. Przez poświadczenie za zgodność z oryginałem, Zamawiający rozumie złożenie  na kserokopii dokumentu podpisu przez Wykonawcę albo umocowanego przedstawiciela  lub przedstawicieli Wykonawcy, upoważnianego lub upoważnionych do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem, poprzedzonego dopiskiem „za zgodność z oryginałem”. 
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Pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, 3,4 niniejszego Rozdziału składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio:  a) że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie- wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert  7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń 

i dokumentów, a także wskazania osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami  
7.1 Wszystkie załączone dokumenty powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale lub kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem 
notarialnie.  
7.2 Zamawiający nie dopuszcza składania oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 6 siwz oraz pełnomocnictw 
w formie elektronicznej lub faksem. 
7.3. Inne niż wskazane w pkt 7.2 oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje są przekazane z zachowaniem 
formy pisemnej. Należy je przesłać na adres Zamawiającego podany w punkcie 1 lub przesłać faksem lub drogą 
elektroniczną. 
7.4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod 
warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
7.5 Nie przewiduje się zebrania wszystkich wykonawców.  
7.6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. 

Dokonaną zmianę przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SWIZ oraz zostanie 
zamieszczona na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 

7.7. Zmiany SIWZ są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 
7.8. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest w sprawach 

proceduralnych Ewa Gawlik tel./fax.(32) 359 30 08, od poniedziałku do piątku w godz. pomiędzy 7.30 a 15.30.  
8. Wymagania dotyczące wadium  
           Wadium nie jest wymagane 
9.    Termin związania ofertą  

9.1  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
9.2  Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.  

10.    Opis sposobu przygotowywania ofert  
10.1  Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
10.2  Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
10.3  Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej (czytelnie) w języku polskim. 
10.4  Oferta winna być podpisana w miejscach zaznaczonych przez osoby uprawnione do reprezentowania 

Wykonawcy w taki sposób, aby tożsamość osoby/osób była identyfikowalna tj. podpis opatrzony imienną 
pieczęcią lub czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska. Jeżeli oferta i załączniki zostaną 
podpisane przez upoważnionego przedstawiciela jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu 
potwierdzającego uprawnienia składającego ofertę (do reprezentowania go w postępowaniu /i lub do 
podpisania umowy)  pełnomocnictwa – w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
pełnomocnictwa  

10.5  Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. 
10.6  Zaleca się aby całość oferty była spięta (zszyta) w sposób trwały, ponumerowany zapobiegający możliwość 

dekompletacji zawartości oferty. 
10.7 Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych 

przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia, o których mowa w  dziale 6 niniejszej 
SIWZ  sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone 
w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w 
skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy 
upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu 
określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa; 

10.8  W formularzu ofertowym Wykonawca winien wskazać części zamówienia, których wykonanie powierzy 
Podwykonawcom, tj. jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć część obowiązków podwykonawcy do oferty 
musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań. Brak powyższej informacji, oznaczać będzie, 
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iż całość zamówienia zostanie zrealizowana przez Wykonawcę. Niedopuszczalne jest podzlecanie prac przez 
podwykonawców kolejnym podwykonawcom. 

10.9  Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie I opakowaniu w sposób gwarantujący 
zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta 
/ opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w punkcie 1 
niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób 
następujący:  

 
Oferta na świadczenie usług z zakresu dozoru i zabezpieczenia mienia nieruchomości położonych w Bytomiu  

dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach 
 Nie otwierać przed 11.03.2016 r. godz. 9.15 

 
10.10  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego   oznakowania koperty / 

opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji 
 11.    Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  

11.1 Oferty należy przesłać / składać do dnia 11.03.2016 r. do godz. 9:00 na adres zamawiającego podany w 
punkcie 1 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, sekretariat.  11.2 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i jej 
wycofanie wymagają zachowania formy pisemnej.  

11.3 Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na adres 
Zamawiającego podany w punkcie l, w sposób opisany w punkcie niniejszej specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia i dodatkowo opatrzone napisem "Zmiana". Podobnie w przypadku powiadomienia o wycofaniu 
oferty - opatrzone napisem "Wycofane". Koperty oznaczone w podany wyżej sposób będą otwierane w 
pierwszej kolejności.  

11.4 Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert.  
11.5 Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 11.6 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 11.03.2016 r. o godz.9:15 w siedzibie Zamawiającego, sala 

konferencyjna. 
11.7 Otwarcie ofert jest jawne.  
11.8 Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a 
także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofertach. Informacje te przekazane zastaną niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy 
otwarciu ofert, na ich wniosek.  

11.9 Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę złożoną po terminie.    
12.   Opis sposobu obliczania ceny  
12.1 Aby wyliczyć cenę oferty w załączniku Nr 3 A, 3 B, za 24 miesiące, należy ilość godzin przez które wykonywana 
będzie umowa w danym miesiącu pomnożyć przez cenę netto 1 roboczogodziny. Otrzymaną cenę oferty netto za dany 
miesiąc powiększyć należy o podatek VAT. Wszystkie ceny brutto za 12 miesięcy w roku 2016/2017 oraz za 12 miesięcy 
w roku 2017/2018 należy zsumować, co daje cenę brutto za całość zamówienia. Cena oferty uwzględnia wszystkie 
zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku od towarów i usług VAT 
23% i ceny netto.  
12.2 Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia. Jeżeli trzecia cyfra 
po przecinku jest mniejsza niż  5, to przy zaokrągleniu druga cyfra nie ulega zmianie. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku 
jest równa lub większa od 5, to drugą cyfrę należy zaokrąglić w górę.   
 
12.3 Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.  
 
12.4 Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz okres realizacji (wykonania) zamówienia. 
 
13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia 
tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert . 
13.1 Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w poniższych kryteriach otrzyma maksymalną 
liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza 
(proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. 
13.2 Kryterium : Cena oferty za cały przedmiot zamówienia .90% 
 
Najniższa cena brutto  wśród ofert badanych  
A  =  ---------------------------------------------------------   x 100 x 90% 
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 Cena brutto  badanej oferty  
 13.3 Kryterium: Ilość pracowników posiadających wpis na listę  kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, 
świadczących usługę u Zamawiającego – 10% wg skali:  
 
3 i powyżej pracowników kwalifikowanych – 10 pkt 
2 pracowników kwalifikowanych – 5 pkt 
1 pracownik kwalifikowany – 2,5 pkt 
 
 Wzór ; ] 
 
Ilość punktów w badanej ofercie za pracowników kwalifikowanych  
----------------------------------------------------------------------------------------    X 100 X 10% 
llość punktów w ofercie najkorzystniejszej za pracowników kwalifikowanych 
 
W celu weryfikacji kryterium ilość  pracowników posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony 
fizycznej  świadczących usługę ochrony u zamawiającego Wykonawca załącza wykaz pracowników wraz z numerem 
porządkowym wpisu. 
 
13.4 Oferty zostaną przeliczone według powyższych wzorów. Uzyskana ilość punktów badanej oferty zostanie 
pomnożona przez wagę tego kryterium. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. 
 13.5 Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. 
 13.6 Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam 
bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.   
14. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione przy wyborze oferty w celu zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego.  
14.1 Zamawiający powiadomi na piśmie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej 

oferty, Wykonawcach wykluczonych i ofertach odrzuconych. Ponadto informacje, o których mowa powyżej Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej: www.word.katowice.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w swojej 
siedzibie 

14.2 Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą nie wcześniej niż 5 dni licząc od dnia przekazania 
zawiadomienia o wyborze oferty zgodnie z art. 27 ust. 2 PZP w zw. z 94 ust. 1 pkt 2 PZP. Zamawiający może 
zawrzeć umowę przed upływem ww. terminu, jeśli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko 
jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 

14.3 W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawienia umowy 
regulującej współpracę tych wykonawców.  

 
15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
Nie jest wymagane  
16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy 
aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach  
 
W przypadku zmiany:  
1) stawki podatku od towarów i usług,  
2) 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,  
3) 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, każda ze stron umowy w 
terminie do 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących zmian, może zwrócić się do drugiej strony o 
przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. 
 
 
Zmiana umowy możliwa jest, gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego, w sytuacji uzasadniającej wprowadzenie 
takiej zmiany.  
 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności za zgodą obu stron. 
Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 z poźn. zm.) i art.140 ust. 3 stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w 
części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 
 
Warunkiem zmiany umowy będzie udokumentowany wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, a zmiana może nastąpić 
w przypadku, gdy jej wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia, a Strony wyrażą na to zgodę. 
Strona wnosząca o zmiany inicjuje zmianę pisemnie, podając: a) opis zmiany, b) uzasadnienie zmiany, c) czas 
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wykonywania umowy (jeśli wymaga), d) wpływ zmiany na realizacje umowy, e) przedstawia propozycję aneksu do 
umowy.  
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia  

17.1. Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał uszczerbku w 
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI wymienionej ustawy.    

 
18. Postanowienia dotyczące jawności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia.   
18.1 Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez 
zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu 
postępowania  
18.2 Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru 
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.  
18.3 Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.  
18.4 Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być 
udostępniane.  
18.5 Ujawnienie treści protokołu, wraz załącznikami odbywać się będzie wg poniższych zasad:  
1) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,  
2) zamawiający umożliwi kopiowanie udostępnianych dokumentów i informacji "- ' odpłatnie (0.20 zł. za 1 stronę),  
3) W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.  
19. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje  ich zwrot.    Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
20. Informacje o walutach, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą 
20.1 Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.   
 
21.  Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

a. numer 1 - Wzór Formularza Ofertowego, 
b. numer 2 -  Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP 
c. Numer 3 - Wzór umowy 
d. Numer 3.A, 3B, -Kalkulacje cenowe  
e. Numer 4- Wykaz głównych usług  
f. Numer-5 - Oświadczenie z art. 24  ust. 1 PZP 

 
 
 
 
Katowice, dnia 2.03.2016 r. 

ZATWIERDZAM  
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Załącznik nr 1 

        (pieczęć firmy)        miejscowość, data 
..................................................                                                                         .............................................. 

FORMULARZ  OFERTOWY 
 Dane Wykonawcy:  
 
 
 Nazwa:  ..................................................................................................................................... 
 
   ..................................................................................................................................... 
 
Siedziba:  ..................................................................................................................................... 
 
Adres poczty elektronicznej .................................................................................................................................................. 
 
Strona internetowa ....................................................................................................................................................  
 
Numer telefonu  O (**) .................................................................................................................................................... 
 
Numer faksu  O (**) ....................................................................................................................................................  
 
Numer REGON   .................................................................................................................................................... 
 
Numer NIP  .................................................................................................................................................... 
 
 
Nawiązując do przetargu nieograniczonego na świadczenie usług ochrony z zakresu dozoru i zabezpieczenia mienia   
nieruchomości położonych w Bytomiu dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach, 40-507 Katowice,  ul. Francuska 78, nr sprawy  ZP/OCB/3/2016, oferujemy wykonanie całego zamówienia zgodnie z wymogami 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę:  
 
Cena brutto za całość zamówienia (11033 roboczogodzin) …………………………….……….zł .   
 
Słownie: …………………………………………………………………….zł  
w tym VAT:...........................................................................................zł 
Słownie:………………………………………………………………… . 
Cena netto za całość zamówienia:......................................................zł  
Słownie: …..........................................................................................zł.  
 
Termin wykonania zamówienia :1.04.2016 – 31.03.2018 r.  
Osobą / osobami do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialnych za wykonanie zobowiązań umowy jest/są  
  
1. ......................................................................................................... 
 
tel. kontaktowy, faks:........................................................................... 
  
zakres odpowiedzialności .................................................................. 
 
 
2. ........................................................................................................ 
 
tel. kontaktowy, faks:........................................................................... 
  
zakres odpowiedzialności .................................................................. 
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Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i / lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze 
(konsorcja/ spółki cywilne) jest:  
stanowisko   .............................................................................................................................................. 
 
imię i nazwisko  .............................................................................................................................................. 
 
 tel. O (**)  .............................................................................................................................................. 
 
 fax. O (**)   .............................................................................................................................................. 
 
 Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni. 
 

1. Akceptuję  (-jemy) bez zastrzeżeń wzór umowy  przedstawiony w SIWZ. 
2. W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą  umowę zobowiązuję - (emy) się zawrzeć w miejscu 

i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego  
3. Nie uczestniczę (-ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie niniejszego 

zamówienia. 
4. Nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części 

niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom*   
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5 Za prace wykonywane  przez podwykonawców ponosimy pełną odpowiedzialność. 
6. Wszystkie dane zawarte w mojej (naszej) ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty. 
7. Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej (zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt.14 uokk) , o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
UWAGA: W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej, wówczas powinien wykreślić treść ww. oświadczenia, a do oferty załączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:  ............................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................  
8. W załączeniu przedkładam (-y) następujące załączniki, które są jawne i nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa: 

1) …………………………………….. 
2) …………………………………….. 
3) …………………………………….. 
4) …………………………………….. 
 
 
 
 
 

 
 

…...................................................................................... 
/podpis/y, pieczątki osoby/osób  

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 
 
 
 
 

 
 

* niepotrzebne skreślić 
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 Załącznik nr 2  
 
(pieczęć firmy)                                                              miejscowość data   

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Z ART. 22 ust.1 USTAWY PZP 

 
Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. tekst jedn Dz.U. z 
2015 r.,poz.2164 ) oświadczam, że: 
1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy ustawy nakładają 

obowiązek ich posiadania *; 
2. posiadam wiedzę i doświadczenie * 
3. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia*, 
4. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; * 
 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 
KK.  

…...................................................................................... 
/podpis/y, pieczątki osoby/osób  

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 Załącznik Nr 11/ ZAKRES I-VI 

 
(pieczęć firmy)                                                              miejscowość data   

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU  

Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 
Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 
2164) oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 
ustawy PZP. 
 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 
KK.  

…...................................................................................... 
/podpis/y, pieczątki osoby/osób  

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy  
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Załącznik nr 3  
 
(pieczęć firmy)          miejscowość, data 
..........................................................     ......................................................... 
 FORMULARZ  UMOWY 
Umowa jest następstwem wyboru Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego, rozstrzygniętego dnia  .......................   2016 roku.  
 
Zawarta w dniu ......................................................... 
 
pomiędzy: 
   
Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Katowicach 
40-507 Katowice ul. Francuska 78,  
NIP: 954-21-92-176 
 
reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa z dnia …………..  
przez: 
1……………….. 
2. ………………. 
Zwanym  dalej „Zamawiającym”  
a:         
Panem/Panią …………….., zamieszkałym/zamieszkałą w …………, .. – …, przy ul. …………, 
prowadzącym/prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 
prowadzonej przez …………… pod numerem ……….., o numerze NIP: ……………… 

lub 
……………………………., z siedzibą w ………………………………………….. wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………………. w …………………….. Wydział 
…..  pod numerem KRS ………………….,  
o kapitale zakładowym w wysokości …………………… zł, o numerze NIP ………………….., o numerze REGON: 
………………………….. reprezentowaną przez: 

1. ………………………………….., 
2. ……………………………………; 

 
zwany dalej Wykonawcą 

§ 1 
1.Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia czynnej usługi fizycznej ochrony budynków 
wraz z mieniem (bez konwojowania). Wykonawca jest zobowiązany do należytego zabezpieczenia terenu Oddziału 
Terenowego WORD w Bytomiu  tj. nieruchomości gruntowej położonej w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 98 wraz 
ze znajdującymi się na tej nieruchomości budynkami. Zabezpieczenie polegać ma na: działaniu mającym na celu 
zapewnienia bezpieczeństwa przedmiotowej nieruchomości gruntowej i budynków, działaniu zapobiegającym 
przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałaniu powstaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń 
oraz ze zdarzeń losowych oraz na ograniczeniu dostępu osób nieuprawnionych na teren chroniony.  
2. Wykonawca oświadcza, że prowadzi działalność w zakresie Agencji ochrony i posiada stosowne uprawnienia i 
kwalifikacje do świadczenia usługi określonej w niniejszej umowie i przedkłada koncesję MSWiA  nr ............................ 
 

§ 2 
1.Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usługi w dniach i godzinach ustalonych przez Zamawiającego, tj. przez 
11 godzin na dobę we wszystkie dni pracujące od godz. 20.00 do godz. 7.00 rano dnia następnego, natomiast w dni 
wolne od pracy (tj. soboty, niedziele i święta) wymagana jest całodobowa ochrona (24 godziny na dobę) zgodnie z 
warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  
2. W przypadku przeprowadzania dodatkowych egzaminów w Ośrodku w soboty i niedziele świadczenie usługi ochrony 
będzie trwało 16 godzin -  od godz. 15 po południu do godz. 7.00 rano dnia następnego. 
Wykonawca będzie informowany o tym fakcie na bieżąco (tj. 10 dni wcześniej).  
3. Na każdej zmianie wymagana jest obecność 1 pracownika ochrony (1 posterunek). W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach, zwłaszcza w przypadku stwierdzenia włamania lub jego próby wykonawca zobowiązany jest na żądanie 
oddelegować drugiego pracownika celem wzmocnienia ochrony obiektu w ramach miesięcznej opłaty do czasu 
zabezpieczenia miejsca i sprowadzenia uprawnionego pracownika WORD. 
4.. Ochrona ww. terenów i znajdujących się tam budynków ma być dokonywana przez pracowników ochrony, którzy 
muszą: o być wyposażeni w środki łączności bezprzewodowej,  o być wyposażeni w środki ochrony osobistej  
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o być wyposażeni w urządzenie antynapadowe o posiadać jednolite umundurowanie z identyfikatorem firmy i identyfikacją pracownika ochrony  
 
5. Do obowiązków pracowników ochrony należy: 
- kontrola systemów alarmowych  
- uzbrajanie systemów alarmowych 
- rozbrajanie systemów alarmowych 
 wg harmonogramów ustalonych z Zamawiającym . 
W przypadku wykrycia usterki systemu alarmowego należy zgłosić uszkodzenie kierownikowi Oddziału Terenowego w 
Bytomiu. 
 
6 Wykonawca zamontuje w trzech miejscach wskazanych przez Zamawiającego na własny koszt w terminie do 14 dni 
kalendarzowych od podpisania umowy, system rejestrujący obchody chronionego terenu, pod rygorem kary umownej w 
wysokości 1 miesięcznego wynagrodzenia brutto za pierwszy miesiąc wykonywanej usługi w 2016 r.   
 
 

 
§ 3 

1.Zamawiający (Kierownik OT WORD w Bytomiu) zobowiązuje się sporządzić i przedstawić Wykonawcy w dniu 
podpisania niniejszej umowy wykaz osób uprawnionych do wjazdu i wstępu na zabezpieczony teren.  
2.Zamawiający zobowiązuje się na bieżąco dokonywać aktualizacji wykazu, o którym mowa w ust. 1, a następnie 
niezwłocznie przekazać go Wykonawcy.  

 
 

§ 4 
1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktycznie przepracowaną ilość roboczogodzin w danym miesiącu.  
2. Podstawą zapłaty Wykonawcy będzie harmonogram faktycznie przepracowanych godzin potwierdzony przez 
kierownika Ośrodka przedkładany razem z fakturą po zakończeniu miesiąca.   
3. Całkowite wynagrodzenie za świadczenia czynnej usługi fizycznej ochrony budynków wraz z mieniem w Bytomiu przy 
ul. Strzelców Bytomskich 98 wynosić będzie (za całość zamówienia) wg załącznika Nr 3A + 3B: 
 
Cena brutto za całość zamówienia (11033 roboczogodzin) …………………………….……….zł .   
 
Słownie: …………………………………………………………………….zł  
w tym VAT:...........................................................................................zł 
Słownie:………………………………………………………………… . 
Cena netto za całość zamówienia:......................................................zł  
Słownie: …..........................................................................................zł.  
4. Wynagrodzenie płatne przelewem na rachunek Wykonawcy o numerze: ........................................................................ 
w terminie do 14 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT z załączonym harmonogramem faktycznie 
przepracowanych godzin, potwierdzonym przez kierownika Ośrodka, po zakończeniu każdego miesiąca, w czasie 
którego niniejsza umowa obowiązuje. 
5. Wynagrodzenie określone w § 4 ust. 3 nie może uleć podwyższeniu , z zastrzeżeniem sytuacji określonych § 7 ust.2 .  
6. Podwyższenie wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 3 nastąpi od pierwszego dnia miesiąca następującego po 
zdarzeniu mającym wpływ na podwyższenie wynagrodzenia.  
7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia, liczone od dnia 
następnego, po dniu w którym zapłata miała być dokonana. 
 

§ 5 
1. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w razie nienależytego wykonywania umowy 

przez Wykonawcę. Przez nienależyte wykonywanie umowy należy rozumieć niewywiązywanie się przez 
Wykonawcę z obowiązków umownych bądź ich wykonywanie w sposób nienależyty. W takim przypadku wykonawcy 
nie przysługuje roszczenie do Zamawiającego. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku rozwiązania umowy w okolicznościach, o których 
mowa w ust. 1, wysokości 2 - miesięcznego wynagrodzenia brutto za pierwszy pełny miesiąc wykonywanej usługi  
w 2016 r. z tytułu realizacji niniejszej umowy.  

3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania za rzeczywistą szkodę, jeżeli przewyższa ona wysokość kar 
umownych określonych w punktach poprzednich. 

4. W razie kradzieży lub zniszczenia mienia, zaistniałego w czasie świadczenia usług objętych niniejszą umową lub zniszczenia mienia powstałego z winy Wykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych 
wynikających z kodeksu cywilnego.  

5. Kierownik Oddziału Terenowego w Bytomiu lub osoba przez niego upoważniona, zobowiązany jest do codziennej 
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kontroli wpisów w książce raportowej, którą prowadzi Wykonawca celem ustalenia czy nie zachodzą okoliczności,  
o których mowa ust. 1 ust. 4. 

6. Zlecenie podwykonania części usług podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego 
za wykonanie tej części usługi. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniedbania 
podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były jego własne działania, uchybienia lub 
zaniedbania. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia w czasie trwania umowy aktualnej polisy ubezpieczeniowej  
w przypadku upływu ważności dotychczasowej. 

 
§ 6 

 
Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, od dnia 1.04.2016 r. na czas do 31.03.2018 r.  
 

§ 7 
1. W przypadku zmiany:  
1) stawki podatku od towarów i usług,  
2) 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,  
3) 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, każda ze stron umowy w 
terminie do 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących zmian, może zwrócić się do drugiej strony o 
przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. 
 
2. Zmiana umowy możliwa jest, gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego, w sytuacji uzasadniającej wprowadzenie 
takiej zmiany.  
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności za zgodą obu stron. 
Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 z poźn. zm.) i art.140 ust. 3 stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w 
części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 
4. Warunkiem zmiany umowy będzie udokumentowany wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, a zmiana może 
nastąpić w przypadku, gdy jej wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia, a Strony wyrażą na to 
zgodę. Strona wnosząca o zmiany inicjuje zmianę pisemnie, podając: a) opis zmiany, b) uzasadnienie zmiany, c) czas 
wykonywania umowy (jeśli wymaga), d) wpływ zmiany na realizacje umowy, e) przedstawia propozycję aneksu do 
umowy. 

 
§ 8 

1. Spory pomiędzy stronami będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla  siedziby Zamawiającego. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o 
zamówieniach publicznych. 

§ 9 
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której 

dokonano wyboru wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu 
o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany  

2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ww. przepisu jest nieważna.  
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§ 10 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 
 
..............................................    ................................................. 
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Załącznik nr4 

 
WYKAZ WYKONANYCH/ WYKONYWANYCH Głównych USŁUG OCHRONY  MIENIA 

 
 
 

LP Przedmiot usługi Całkowita wartość Data wykonania/ 
wykonywania usług 

Nazwa odbiorców 
1.  

 
 
 
 

   

2  
 
 
 
 

   

3. 
 
 
 
 

    

4.  
 
 
 

    

5.  
 
 
 

   

1.  
 
 
 

   

7.  
 
 
 

   

 
Do wykazu należy załączyć dowody, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami,  
o których mowa w  § 1 ust. 2 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane są: poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, określające czy usługi zostały wykonane należycie; oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym  charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Kalkulacja cenowa OT BYTOM/ 2016/2017             
 Załącznik Nr 3 A 

Miesiąc 
2016/17 r. . 

Ilość dni 
pracujących 

po 24 
godz/dobę. 

Ilość dni 
pracujących po 
11 godz./dobę 

Cena netto 1 
roboczogodziny  

Razem max. 
ilość godz. w 
miesiącu 

Cena netto za dany 
miesiąc   

Podatek VAT Cena brutto 
za dany miesiąc 

 
  
 

Kwiecień 2016 
 

9/216 21/231  447    
Maj 2016 

 
11/264 20/220  484    

Czerwiec 2016 
 

10/240 20/220  460    
Lipiec 2016 

 
8/192 23/253  445    

Sierpień 2016  
 

11/264 20/220  484    
Wrzesień 2016  

 
8/192 22/242  434    

Październik 2016 
 

9/216 22/242  458    
Listopad 2016 

 
10/240 20/220  460    

Grudzień 2016 
 

10/240 21/231  471    
Styczeń 2017 

  
10/240 21/231  471    

Luty 2017 
 

8/192 20/220  412    
Marzec 2017 

 
8/192 23/253  445    

X X X X 5471    
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Kalkulacja cenowa /OT BYTOM/ 2017/18              Załącznik Nr 
3B 

Miesiąc 
2017/18 r. . 

Ilość dni 
pracujących 

po 24 
godz/dobę. 

Ilość dni 
pracujących po 
11 godz./dobę 

Cena netto 1 
roboczogodziny  

Razem max. ilość 
godz. w miesiącu 

Cena netto 
za dany miesiąc 

  
Podatek VAT 

 
Cena brutto za dany 
miesiąc 
 
 

Kwiecień 2017 
 

11/264 19/209  473    
Maj 2017 

 
11/264 20/220  484    

Czerwiec 2017 
 

10/240 20/220  460    
Lipiec 2017 

 
10/240 21/231  471    

Sierpień 2017  
 

10/240 21/231  471    
Wrzesień 2017  

 
9/216 21/231  447    

Październik 2017 
 

9/216 22/242  458    
Listopad 2017 

 
10/240 20/220  460    

Grudzień 2017 
 

12/288 19/209  497    
Styczeń 2018 

  
10/240 21/231  471    

Luty 2018 
 

8/192 20/220   412    
Marzec 2018 

 
9/216 22/242  458    

X X X X 5562    
 
 


