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w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na: 

 

„Świadczenie usługi ochrony fizycznej i elektronicznej osób i mienia (budynków i terenów) 

PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku” 
 

CPV: 79.71.00.00-4 

 

 

 

Zamówienie o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11  

ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawa zamówień publicznych tj. poniżej 207.000 EURO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdził: Prezes Zarządu inż. Edward Ziemski   Data: 20.01.2015 r. 

 

 

 

Sprawdził: Z-ca Dyrektora ds. Biura Zarządu i Kadr mgr inż. Violetta Sartanowicz 

 

 

 
Postępowanie przetargowe prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia  

29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) 
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

„Saniko” Sp. z o.o. 

ul. Komunalna 4 

87-800 Włocławek 

tel. 54/ 412 18 00     fax. 54/ 412 18 04 

e-mail saniko@saniko.com.pl   www.saniko.com.pl 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, o wartości 

poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. – Prawa zamówień publicznych tj. poniżej 207.000 euro na: „Świadczenie 

usługi ochrony fizycznej i elektronicznej osób i mienia (budynków i terenów) PGK „Saniko” 

Sp. z o.o. we Włocławku”, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”. Do udzielenia przedmiotowego 

zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych  

(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą Pzp” lub „uPzp” oraz w sprawach 

nieuregulowanych ustawą Pzp, przepisy ustawy – Kodeks cywilny. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej  

i elektronicznej osób i mienia (budynków i terenów) Zamawiającego, zlokalizowanego:  

a) przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku, 

b) w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu gm. Brześć 

Kujawski. 

wraz z obsługą techniczną systemu alarmowego zainstalowanego w w/w obiektach 

Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia precyzuje załącznik nr 1 do SIWZ. 

2. Pod pojęciem fizyczna ochrona rozumie się stałą obecność pracowników Wykonawcy  

- Biura Ochrony na terenie obiektów Zamawiającego w celu udaremnienia bezpośredniego  

i bezprawnego zamachu na obiekty oraz mienie ochraniane, udaremnienia jego zaboru lub 

zniszczenia. 

3. Pod pojęciem ochrona elektroniczna rozumie się stały, całodobowy dozór sygnałów 

przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w systemie alarmowym Zamawiającego, który 

Wykonawca winien przyłączyć drogą radiową do Centrum Monitorowania Sygnałów 

Alarmowych Wykonawcy. 

4. Zamawiający przewiduje, wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia,  

o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt. 4 ustawy Pzp tj. Zamawiający wymaga zatrudnienia  

na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących 

czynności w trakcie realizacji zamówienia na usługi ochrony będące przedmiotem niniejszego 

zamówienia w liczbie osób niezbędnych do realizacji niniejszego zamówienia, z zastrzeżeniem 

że Zamawiający określa minimalną ilość pracowników, którzy winni świadczyć usługi będące 

przedmiotem niniejszego zamówienia na umowę o pracę tj.: 

1) Wykonawca winien zapewnić min. 11 pracowników ochrony w tym: 

a) min. 8 pracowników ochrony fizycznej, z zastrzeżeniem, że: 

- w siedzibie Zamawiającego zlokalizowanej przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku  

– ochrona fizyczna winna być realizowana przez 1 pracownika ochrony w formie 

stałej i bezpośredniej w dni robocze od poniedziałku do piątku w systemie 

mailto:saniko@saniko.com.pl
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całodobowym oraz w dni wolne od pracy tj.: soboty, niedziele oraz święta  

w systemie całodobowym. 

- w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu  

gm. Brześć Kujawski – ochrona fizyczna winna być realizowana przez  

2 pracowników ochrony w formie stałej i bezpośredniej w następujące dni  

i godziny: 

- dni robocze tj.: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. od 21
00

- 6
00

  

- dni wolne od pracy oraz święta – ochrona całodobowa. 

b) min. 1 pracownika zabezpieczenia technicznego. 

c) min. 1 grupę interwencyjną/załogę patrolową, składającą się z min. 2 osób, pracującą 

w systemie całodobowym na terenie miasta Włocławka i gminy Brześć Kujawski. 

Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego określenia ilość pracowników ochrony, 

którzy będą świadczyć usługi będące przedmiotem niniejszego zamówienia,  

z uwzględnieniem minimalnej ilości pracowników ochrony, określonych powyżej przez 

Zamawiającego. 

5. Zamawiający wymaga aby kadra pracownicza Wykonawcy, która będzie świadczyć usługi 

będące przedmiotem niniejszego zamówienia, składała się z osób pełnosprawnych fizycznie, 

którzy posiadają wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej – zgodnie  

z wymogami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.  

6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu 

imiennej listy pracowników Wykonawcy, którzy będą świadczyć usługi dla Zamawiającego, 

w ilości osób ustalonych przez Wykonawcę, z uwzględnieniem minimalnej ilości 

pracowników ochrony określonej przez Zamawiającego w rozdz. III pkt. 4 SIWZ  

wraz z zaświadczeniem właściwego Komendanta Wojewódzkiego Policji o wpisie na listę 

kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz oświadczeniem Wykonawcy o formie  

i okresie zatrudnienia wszystkich pracowników, którzy będą świadczyć usługi objęte 

przedmiotem niniejszego zamówienia. Każda zmiana pracownika ochrony fizycznej w okresie 

realizacji umowy będzie powodowała konieczność przedłożenia przez Wykonawcę 

zaświadczenia właściwego Komendanta Wojewódzkiego Policji o wpisie na listę 

kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz oświadczenia Wykonawcy 

określającego formę i okres zatrudnienia pracownika. 

7. Zamawiający uprawniony jest do kontroli Wykonawcy w zakresie spełnienia przez 

Wykonawcę wymagań, o których mowa w rozdz. III pkt. 4 SIWZ. W przypadku niespełnienia 

powyższych wymagań Wykonawcy grożą sankcje przewidziane w projekcie umowy 

stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ. 

8. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 

wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, został szczegółowo określony  

w załączniku nr 1 do SIWZ. 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 3 lata tj. od 01.03.2015 r. do 28.02.2018 r.,  

(w przypadku przesunięcia terminu ze względu na procedury związane  

z przeprowadzeniem niniejszego postępowania termin 3 lat realizacji zamówienia będzie 

liczony od daty podpisania umowy) 
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V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW: 

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału  

w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp: 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj.: 

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada: 

- aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony 

osób i mienia wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – zgodnie 

wymogami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia  

(wraz ze wszystkimi decyzjami zmieniającymi, wydanymi do pierwotnego dokumentu)  

- aktualne pozwolenie radiowe wydane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej 

na monitorowanie obiektów drogą radiową. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego 

przez Wykonawcę: 

- oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 5 do SIWZ), zgodnie  

z rozdz. VI. pkt. VI.I. ppk. 1 SIWZ. 

- aktualnej koncesji wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,  

na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia  

na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, 

zgodnie z rozdz. VI. pkt. VI.I. ppk. 2 SIWZ. 

- aktualnego pozwolenia radiowego wydanego przez Prezesa Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej na monitorowanie obiektów drogą radiową, zgodnie z rozdz. VI.  

pkt. VI.I. ppk. 3 SIWZ. 

b) posiadają wiedzę i doświadczenie tj.: 

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w ciągu trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, 

zrealizował lub jest w trakcie realizacji: min. 3-ch usług zgodnych z przedmiotem 

niniejszego zamówienia tj. w zakresie łącznego świadczenia usług ochrony fizycznej  

i elektronicznej osób i mienia (budynków i terenów), o wartości min. 300.000,00 zł 

brutto każda usługa, wykonane w systemie ciągłym przez okres min. 12 m-cy. 
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia dokumentów potwierdzających,  

że te usługi zostały wykonane należycie. 

Uwaga: 

Definicja ochrony elektronicznej została sprecyzowana przez Zamawiającego w opisie 

przedmiotu zamówienia - rozdz. III pkt. 3 SIWZ. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego 

przez Wykonawcę: 

- oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 5 do SIWZ), zgodnie  

z rozdz. VI. pkt. VI.I. ppk. 1 SIWZ. 

- wykazu wykonanych usług (załącznik nr 6 do SIWZ) wraz z załączonymi dowodami 

potwierdzającymi czy wykazane usługi zostały wykonane należycie, zgodnie  

z rozdz. VI. pkt. VI.I. ppk. 4 SIWZ. 

 



 

5 

 

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonywania zamówienia tj.: 

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że: 

- dysponuje Radiową Stacją Monitorowania Alarmów, wyposażoną w radiową bazę 

odbiorczą działającą w paśmie strzeżonym, która swym zasięgiem obejmuje teren miasta 

Włocławka oraz Machnacza, gm. Brześć Kujawski. 

- posiada wykwalifikowaną kadrę pracowniczą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu 

zamówienia i składa się z osób pełnosprawnych fizycznie, zatrudnionych na umowę  

o pracę i posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej 

– zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia,  

w ilości: 

 min. 8 pracowników ochrony fizycznej 

 min. 1 pracownika zabezpieczenia technicznego,  

 min. 1 grupę interwencyjną, składającą się min. z 2 pracowników ochrony 

fizycznej, pracującą w systemie całodobowym na terenie miasta Włocławka i gminy 

Brześć Kujawski, którzy będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia. 

Uwaga: 

Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy z Zamawiającym, przedłożyć 

Zamawiającemu: 

- zaświadczenie właściwego Komendanta Wojewódzkiego Policji o dokonaniu wpisu na 

listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wykazanych w wykazie osób 

uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia, 

- oświadczenie Wykonawcy o formie i okresie zatrudnienia pracowników, którzy będą 

uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego 

przez Wykonawcę: 

- oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 ustawy (załącznik nr 5 do SIWZ), zgodnie  

z rozdz. VI. pkt. VI.I. ppk. 1 SIWZ. 

- wypełnionego formularza – informacja dot. stacji monitorowania (załącznik nr 7 do 

SIWZ), zgodnie z rozdz. VI. pkt. VI.I. ppk. 5 SIWZ. 

- wypełnionego formularza – wykaz osób (załącznik nr 8 do SIWZ), zgodnie  

z rozdz. VI. pkt. VI.I. ppk. 6 SIWZ. 

- oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 9 do SIWZ), że osoby które zostały wykazane 

przez Wykonawcę w wykazie osób posiadają wymagane uprawnienia, zgodnie  

z rozdz. VI. pkt. VI.I. pkt. 7 SIWZ. 

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 

tj.: 

Warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że posiada: 

- opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający,  

że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej, minimum na kwotę odpowiadającą wartości oferowanej ceny 

brutto za usługę ochrony osób i mienia będącą przedmiotem oferty. 
 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego 

przez Wykonawcę: 

- oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 5 do SIWZ), zgodnie  

z rozdz. VI. pkt. VI.I. ppk. 1 SIWZ. 
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- opłaconej polisy ubezpieczeniowej a w przypadku jej braku innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia wraz  

z dowodem opłacenia plisy opłacanej w ratach, dotyczy jedynie tych składek, które stały 

się wymagalne do dnia terminu składania ofert, zgodnie z rozdz. VI. pkt. VI.I. ppk. 8 

SIWZ. 

 

UWAGA:  

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 

do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował 

tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów  

na potrzeby wykonywania zamówienia oraz dokumenty dotyczące: 

a. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu 

zamówienia, 

c. charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 

d. zakresu i okresu udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia, 

 o ile z treści zobowiązania do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na 

okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia nie będą wynikać ww. dane. 

 

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału  

w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp: 

1)  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

a) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeśli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 

b) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni 

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

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

c) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

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

lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

d) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione  

w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 

osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
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e) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału  

w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 

przestępstwa skarbowego; 

f) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem  

o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 

zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione  

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

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

g) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 

skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 

udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

h) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia  

na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 

zabronione pod groźbą kary; 

i) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano  

za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.  

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 

roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 

j) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką 

komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, 

członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego 

prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy  

z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres  

1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. 

 2) Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza również wykonawców na 

podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 – 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień 

publicznych, którzy: 

a) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 

postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu 

technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1, lub posługiwali się w celu 

sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba 

że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; 
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b) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres 

związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się 

na przedłużenie okresu związania ofertą; 

c) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik 

prowadzonego postępowania; 

d) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

3) Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. 

4) Zamawiający zawiadomi równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni  

z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,  

zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. 

5) Zamawiający oceni spełnienie powyższych warunków na podstawie weryfikacji 

dokumentów, o których mowa w punkcie VI. niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

6) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

a) jest niezgodna z ustawą; 

b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  

z zastrzeżeniem z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp; 

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert; 

f) zawiera błędu w obliczaniu ceny; 

g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp; 

h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

VI. I.  Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form,  

w jakich te dokumenty mogą być składane w celu spełnienia warunków udziału  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2013 r. poz. 231), 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące aktualne dokumenty i oświadczenia: 

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa  

w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, do oferty należy załączyć: 

1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych  

w art. 22 ust 1 ustawy Pzp, (załącznik nr 5 do SIWZ). 

2) Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony 

osób i mienia wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji –  

zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia  

(wraz ze wszystkimi decyzjami zmieniającymi, wydanymi do pierwotnego dokumentu), 

zgodnie z warunkiem określonym w rozdz. V. pkt. V.I. ppkt. a) SIWZ. 

3) Aktualne pozwolenie radiowe wydane przez Prezesa Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej na monitorowanie obiektów drogą radiową, zgodnie z warunkiem 

określonym w rozdz. V. pkt. V.I. ppkt. a) SIWZ. 
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4) Wypełniony formularz – wykaz usług z uwzględnieniem min. 3-ch usług zgodnych  

z przedmiotem niniejszego zamówienia tj. w zakresie łącznego świadczenia usług 

ochrony fizycznej i elektronicznej osób i mienia (budynków i terenów), o wartości 

min. 300.000,00 zł brutto każda usługa, wykonane w systemie ciągłym przez okres 

min. 12 m-cy, zgodnie z warunkiem określonym w rozdz. V. pkt. V.I. ppkt. b) SIWZ, 

zrealizowane w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania  

i odbiorców (załącznik nr 6 do SIWZ) oraz załączenia dowodów potwierdzających,  

że usługi te zostały wykonane należycie. 

5) Wypełniony formularz – informacja dot. radiowej stacji monitorowania alarmów, 

wyposażonej w radiową bazę odbiorczą działającą w paśmie strzeżonym, która swoim 

zasięgiem obejmuje teren miasta Włocławka oraz Machnacza, gm. Brześć Kujawski, 

zgodnie z wymogiem określonym w rozdz. V. pkt. V.I. ppkt. c) niniejszej SIWZ 

(załącznik nr 7 do SIWZ). 

6) Wypełniony formularz – wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia,  

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia  

i wykształcenia niezbędnego do wykonywania zamówienia, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania 

tymi osobami, zgodnie z wymogiem określonym w rozdz. V. pkt. V.I. ppkt. c) niniejszej 

SIWZ (załącznik nr 8 SIWZ). 

Wykonawca winien wykazać się wykwalifikowaną kadrą pracowniczą, która będzie 

uczestniczyć w realizacji zamówienia, w ilości: 

 min. 8 pracowników ochrony fizycznej 

 min. 1 pracownika zabezpieczenia technicznego,  

 min. 1 grupą interwencyjną, składającą się min. z 2 pracowników ochrony 

fizycznej, pracującą w systemie całodobowym na terenie miasta Włocławka i gminy 

Brześć Kujawski, którzy będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia. 

Wykazana kadra pracownicza, musi składać się z osób pełnosprawnych fizycznie,  

zatrudnionych na umowę o pracę i posiadać wpis na listę kwalifikowanych 

pracowników ochrony fizycznej – zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 sierpnia  

1997 r. o ochronie osób i mienia.  

7) Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 

(załącznik nr 9 do SIWZ). 

8) Opłacona polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, minimum na kwotę odpowiadającą 

wartości oferowanej ceny brutto, zgodnie z warunkiem określonym w rozdz. V. pkt. V.I. 

ppkt. d) SIWZ. W przypadku gdy polisa lub inny dokument ubezpieczenia nie zawiera  

w swej treści potwierdzenia opłacenia składki, Wykonawca zobowiązany jest do 

załączenia do oferty dokumentu potwierdzającego opłacenie składki. 

 

W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku 

podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa  

art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawcy winni złożyć następujące dokumenty: 
9) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia 

warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 uPzp (załącznik nr 10 do SIWZ). 
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10) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 

2 ustawy [wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert]. 
11) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,  

że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – [wystawionych nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert]. 

12) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie 

zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdza, że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 

[wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert]. 

13) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie 

właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby  

w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, [wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert]. 
14) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 

ust. 1 pkt 10 - 11 ustawy Pzp – [wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert]. 

15) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 

ust. 1 pkt 9 ustawy, [wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert]. 

16) Zobowiązanie innych podmiotów na podstawie art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp do oddania 

do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonaniu zamówienia – na formularzu stanowiącym załącznik nr 11 – jeśli dotyczy!  

17) Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału  

w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 

części zamówienia, przedkłada także dokumenty, o których mowa od pkt. 9  

do pkt. 15, dotyczące tego podmiotu. 

 

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 
18) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy  

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, 

z późn. zm.) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, stanowiącą 

załącznik nr 12 do SIWZ. 

 

Inne dokumenty wymagane od Wykonawcy: 

19) Wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku – załącznik nr 2 do SIWZ). 

20) Wypełniony formularz cenowy (załącznik nr 3 do SIWZ) 

21) Zaakceptowany projekt umowy (załącznik nr 4 do SIWZ). 

22) Pełnomocnictwo, lub inny dokument potwierdzający, iż oferta została podpisana przez 

osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych 

dokumentów załączonych do oferty. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać 

czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. W przypadku 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, winni oni ustanowić 
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pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, a pełnomocnictwo do pełnienia tej funkcji musi być podpisane 

przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców i winno być 

dołączone do oferty. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii 

poświadczonej notarialnie. 

23) Dokument wpłacenia wadium (rozdz. IX SIWZ). 

 

VI.II. Informacje dla Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia 

(wspólnicy spółki cywilnej lub członkowie konsorcjum). 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum).  

W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

publicznego są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich  

w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. 

Pełnomocnictwo należy przedłożyć wraz z ofertą. 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia do oferty załączają 

również  oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności. 

3. W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy  

z przedsiębiorców wchodzących w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować, 

że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych. 

4. Każdy z konsorcjantów oddzielnie musi udokumentować, że spełnia warunki określone  

w art. 22 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w zakresie jaki mu powierzono. 

5. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 

Wykonawców występujących wspólnie. 

6. Przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dotyczące Wykonawcy stosuje się 

odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt. 1. 

7. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie 

wybrana Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. 

 Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie  

z pełnomocnikiem (liderem). 

 Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na 

„Wykonawcę”; w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane 

dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum. 

 

VI.III. Dokumenty wymagane od Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania  

za granicą: 
 

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej: 

1) zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. VI. pkt. VI.I. ppkt. 10, 11, 12 i 15 

składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości [wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert]; 

b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na Ubezpieczenie społeczne  

i zdrowotne albo uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
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rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu [wystawionych 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]. 

2) zamiast dokumentu, o których mowa w pkt. 13 i 14, składa zaświadczenie właściwego 

organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania 

osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24  

ust. 1 pkt. 4-8, 10 i 11 ustawy [wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert]. 

2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1 

niniejszego rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie,  

w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed 

właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 

lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapisy zawarte 

w pkt. 1 ppkt. 1) niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio. 

3. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 

osoby o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10-11 ustawy, mają miejsce zamieszkania 

poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich 

zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, 

dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10-11 

ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z 

tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich 

zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 

właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 

lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 

 

VI.IV. Uwagi dotyczące formy składanych dokumentów. 

1. Dokumenty, o których mowa w rozdz. VI. pkt. VI.I. należy przedstawić w formie oryginału 

lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (przez Wykonawcę 

należy rozumieć osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz) na każdej 

zapisanej stronie poświadczonego dokumentu. 

2. Dowodami, o których mowa w rozdz. VI. pkt. VI.I. ppkt. 4 SIWZ, są: 

a) poświadczenie, 

b) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. 

3. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane  

w wykazie, o którym mowa w rozdz. VI pkt. VI.I. ppkt. 4 SIWZ, zostały wcześniej wykonane, 

Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. 

4. Gdy przedstawiona kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości  

co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób 

zażąda przedstawienia oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii dokumentu.  

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język 

polski. 
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VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW, OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ  

Z WYKONAWCAMI: 

1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują faxem, e-mailem  

a następnie potwierdzają pisemnie. 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenie, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje za pomocą faksu, e-maila każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. 

4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający 

domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail podany 

przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy 

z treścią pisma. 

5. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy przesłać na: 

nr fax +48 54/412 18 04 lub e-mail: saniko@saniko.com.pl a następnie kierować na adres: 

PGK „Saniko” Sp. z o.o. ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek 

6. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach pracy tj. od 7:00 do 15:00. 

7. Osoby uprawnione do kontaktowania z Wykonawcami:  

Z-ca Dyrektora ds. Biura Zarządu i Kadr – Violetta Sartanowicz, 

 Specjalista ds. Zamówień Publicznych – Katarzyna Wydra. 

 

VIII. OPIS SPOSOBU UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ: 

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

jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert pod warunkiem, ze wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 

wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. 

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął po upływie terminu składania wniosku,  

o którym mowa w pkt. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3. Zapytania należy kierować do Zamawiającego zgodnie z przyjętym sposobem porozumiewania 

się stron postępowania, określonym w rozdz. VII SIWZ.  

4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składnia wniosku, o którym 

mowa w pkt. 1. 

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 

przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści na stronie internetowej 

www.bip.saniko.com.pl. 

6. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia 

treści SIWZ. 

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, 

Zamawiający może zmienić treść SIWZ. 

8. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym 

doręczono SIWZ oraz umieści na w/w stronie internetowej. 

9. W przypadku gdy zmiana treści SIWZ powodować będzie konieczność zmiany oferty, 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego  

do wprowadzenia tych zmian. 

mailto:saniko@saniko.com.pl
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10. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich 

Wykonawców, którym doręczono SIWZ oraz umieści na w/w stronie internetowej. 

 

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: 

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące 

złotych) 
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

 pieniądzu, 

 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

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

 gwarancjach bankowych, 

 gwarancjach ubezpieczeniowych, 

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

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

(Dz.U. z roku 2007 Nr 42, poz. 275, z póz. zm.). 

Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 

tj.: PGK „Saniko” Sp. z o.o. BOŚ S.A. O/ Włocławek nr 84 1540 1069 2001 8700 2743 0001  

z dopiskiem „Wadium w przetargu na świadczenie usługi ochrony fizycznej  

i elektronicznej osób i mienia”.  

Dowód wpłacenia wadium należy dołączyć do oferty (oryginał lub potwierdzoną kopię). 

3. Wadium wnoszone w formie: 

 poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, 

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. 

 gwarancji bankowych, 

 gwarancji ubezpieczeniowych, 

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

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

(Dz. U. z roku 2007 Nr 42, poz. 275, z póz. zm.). 

Poręczenia i gwarancje należy: 

- kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem spiąć trwale z ofertą, 

- oryginał załączyć do oferty w oddzielnej kopercie opatrzonej opisem wadium, 

- wadium w formach wynikających z pkt. 3 winno jako beneficjenta wskazywać:  

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o.  

4. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert  

tj. do dnia 30.01.2015 r. do godz. 10
00

, przy czym za termin wniesienia wadium  

w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku 

Zamawiającego – brak wadium w w/w terminie spowoduje wykluczenie Wykonawcy na 

podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 uPzp. 
5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza. 

6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę 

przed upływem terminu składania ofert. 

8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, któremu zwrócono 

wadium na podstawie pkt. 4, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 
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wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 

Zamawiającego. 

9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

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

na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 uPzp, z przyczyn leżących po jego stronie,  

nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, pełnomocnictw, 

listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2  

pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody  

na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości 

wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

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

wybrana: 

- odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; 

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 
 

Uwaga:  

Wadium wniesione w formie gwarancji i poręczeń musi obejmować wszystkie przypadki,  

w których Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego (pkt. 10 i 11). W przypadku 

gdy dokumenty te nie będą zabezpieczały w pełnym zakresie możliwych roszczeń 

Zamawiającego, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania. 

 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni liczone od upływu terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa  ust. 2, nie powoduje utraty wadium. 

4. Przedłużenie terminu 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. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą jest po 

wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego 

przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. 

 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej (ręcznie,  

na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie 

zapewniającej pełną czytelność jej treści. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone. 

3. Oferta winna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. 

4. Do oferty winny być załączone wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane odpowiednimi 

postanowieniami rozdz. VI. SIWZ. 
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5. Wszystkie strony oferty oraz załączników i projektu umowy winny być podpisane lub 

parafowane przez Wykonawcę lub osobę/-y upoważnioną/-e do reprezentowania Wykonawcy. 

Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub 

parafowane przez Wykonawcę – w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 

6. Wszelkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kserokopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno 

być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką 

osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). W przypadku 

poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę/-y nie wymienioną/-e 

w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne 

pełnomocnictwo. 

7. W przypadku, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła 

wątpliwości, co do jej prawdziwości, wówczas Zamawiający zażąda od Wykonawcy 

przestawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 

8. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien 

być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie 

wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

9. Jeżeli do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy wymagane jest zastosowanie  

tzw. reprezentacji łącznej, wówczas wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez 

zobowiązane osoby. 

10. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.  

W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron. 

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

12. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne elementy 

niniejszego zamówienia. 

13. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W przypadku 

powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda wskazania 

przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ), część zamówienia, 

której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, oraz podania przez Wykonawcę nazwy 

(firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych 

w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu,  

o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.  

14. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczyła podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym  

niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

16. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

17. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej w celu wyboru 

najkorzystniejszej oferty. 

18. Zamawiający nie przewiduje udzielanie zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

19. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca ponosi 

wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

20. Wykonawca może wprowadzić zmiany, modyfikacje i uzupełnienia lub wycofać złożoną przez 

siebie ofertę pod warunkiem, że nastąpi to przed wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich 
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samych zasad jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem 

„zmiana” lub „wycofanie”. 

21. W przypadku złożenia odrębnych ofert przez Wykonawców należących do tej samej grupy 

kapitałowej, Zamawiający zwróci się do tych Wykonawców o udzielenie w określonym 

terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, 

istniejących między przedsiębiorcami w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia 

Wykonawcy. Zamawiający oceniając wyjaśnienia weźmie pod uwagę obiektywne czynniki,  

w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp 

istniejących między przedsiębiorcami na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzegania 

zasady uczciwej konkurencji. 

22. W przypadku, gdy oferta zawiera informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób 

nie budzący wątpliwości zastrzec, nie później niż w terminie składania ofert, które spośród 

zawartych w ofercie informacji nie mogą być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone  

w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane  

z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji,  

o której mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, podawanych do wiadomości podczas otwarcia ofert 

tj. informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i rękojmi 

oraz warunków płatności zawartych w ofercie. 

 

XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego we Włocławku przy ul. Komunalnej 4  

Sekretariat, w terminie do dnia 30.01.2015 r. do godziny 10
00

 osobiście lub drogą pocztową. 

Godziny pracy sekretariatu: od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 15:00. 

2. Za „terminowe dostarczenie” uważa się wpłynięcie oferty do Zamawiającego w wyznaczonym 

terminie, a nie datę nadania w Urzędzie Pocztowym. 

3. Wszystkie oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert w trybie 

wynikającym z art. 38 ust. 6 uPzp. 

5. Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej, nieprzeźroczystej i zabezpieczonej kopercie 

na której należy umieścić następujące informacje: 

Nazwa i adres Wykonawcy 
 

Nazwa i adres Zamawiającego 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

„Saniko” Sp. z o.o. 

ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek 
 

 

Oferta na: „Świadczenie usługi ochrony fizycznej i elektronicznej osób i mienia  

(budynków i terenów) PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku” 

Nie otwierać przed dniem 30.01.2015 r. godz. 10
15

 

Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższych warunków. 

 

XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT: 

1. Zamawiający otworzy oferty w dniu 30.01.2015 r. o godzinie 10
15 

w siedzibie Zamawiającego 

przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku. 

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

sfinansowanie przedmiotu zamówienia. 
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3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy), adresy Wykonawców, informacje 

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

zawartych w ofertach. 

4. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.  

W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwarciu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy 

informacje z otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy. 

 

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY: 

1. Zamawiający uzna za nieważną ofertę, która nie spełnia wymogów formalnych określonych  

w ustawie prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

2. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane ze realizacją usługi będącej 

przedmiotem niniejszego zamówienia, określonej w rozdz. III SIWZ i załączniku nr 1 do SIWZ, 

w tym również koszt ochrony elektronicznej, koszt dojazdu grup interwencyjnych  

i koszt zabezpieczenia technicznego, przez cały okres świadczenia usługi będącej przedmiotem 

zamówienia. 

3. Jeżeli Wykonawca udzieli upustu Zamawiającemu to upust ten musi być wliczony w cenę 

oferty. 

4. Wykonawca określi stawkę podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Cena oferty powinna być obliczona w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 3  

do SIWZ w następujący sposób: 

a) Wykonawca określi cenę za jedną roboczogodzinę pracownika ochrony za usługę będącą 

przedmiotem niniejszego postępowania. 

b) Wykonawca obliczy wartość przedmiotu zamówienia w skali miesiąca poprzez 

przemnożenie ceny jednej roboczogodziny pracownika ochrony przez ilość pracowników 

świadczących usługę na danym obiekcie a następnie czas realizacji usługi oraz średnią 

liczbę dni w m-cu dla danych pozycji wyszczególnionych w formularzu cenowym. 

c) Wykonawca zsumuje wartość poszczególnych pozycji a następnie obliczy wartość 

przedmiotu zamówienia skalkulowaną dla okresu trzech lat. 

6. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich. 

7. Cenę oferty należy podać netto i brutto z uwzględnieniem podatku VAT (zgodnie  

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami). 

8. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. 

9. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi 

wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 

wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w 

szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen 

wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie 

dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności 

w zakresie: 

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 

wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla 

wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta 

do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę 

ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r.  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.); 

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 

10. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. 
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11. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana 

ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską 

cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

12. Zamawiający poprawia w ofercie: 

- oczywiste omyłki pisarskie,  

- oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonywanych poprawek,  

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona zgodnie  

z art. 87 ust. 2 uPzp. 

 

XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 

KRYTERÓW I SPOSOBU OCENY OFERT: 

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 

następujące kryteria ich oceny i ich wagi: 

Cena oferty brutto – 60% 

Jakość świadczonych usług – 10% 

Doświadczenie Wykonawcy – 30% 
 

2. W kryterium Cena oferty brutto zostanie zastosowany wzór: 

 

Liczba punktów =                       x 100 pkt. x 60% 

 

Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 60,00 pkt., a pozostałe oferty 

proporcjonalnie mniej. 

 

3. W kryterium Jakość świadczonych usług Zamawiający będzie brał pod uwagę informacje 

zawarte w pkt. 3 „Formularza oferty” (załącznik nr 2 do SIWZ). Przyznane punkty będą 

dotyczyły szybkości przybycia załogi patrolowej do ochranianego obiektu Zamawiającego,  

czas przybycia pracownika zabezpieczenia technicznego oraz posiadanie aktualnego 

certyfikatu jakości wydanego przez niezależny podmiot zajmującego się poświadczeniem 

zgodności działań Wykonawcy z normami jakości: 

1) Czas przybycia grupy interwencyjnej/załogi patrolowej na interwencję do 

ochranianego obiektu Zamawiającego, liczony od chwili odebrania sygnału 

alarmowego, we wszystkie dni tygodnia tj. dni robocze, soboty, niedziele i święta: 

Oferta Wykonawcy otrzyma: 

a) dla bazy PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku: 

- 5 pkt. – jeżeli Wykonawca wykaże, że czas przybycia załogi patrolowej  

nastąpi w czasie do 8 min. 

- 3 pkt. jeżeli Wykonawca wykaże, że czas przybycia załogi patrolowej  

nastąpi w czasie od 9 min do 12 min. 

- 1 pkt. – jeżeli Wykonawca wykaże, że czas przybycia załogi patrolowej  

nastąpi w czasie od 12 min. do 15 min. 

- 0 pkt. – jeżeli Wykonawca wykaże, że czas przybycia załogi patrolowej  

nastąpi w czasie powyżej 16 min. 

 

 Najniższa cena brutto .    

Cena brutto oferty badanej 
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b) dla RZUOK w Machnaczu gm. Brześć Kujawski 

- 5 pkt. – jeżeli Wykonawca wykaże, że czas przybycia załogi patrolowej  

nastąpi w czasie do 15 min. 

- 3 pkt. jeżeli Wykonawca wykaże, że czas przybycia załogi patrolowej  

nastąpi w czasie od 16 min do 20 min. 

- 1 pkt. – jeżeli Wykonawca wykaże, że czas przybycia załogi patrolowej  

nastąpi w czasie od 21 min. do 25 min. 

- 0 pkt. – jeżeli Wykonawca wykaże, że czas przybycia załogi patrolowej  

nastąpi w czasie powyżej 25 min. 
 

2) Czas przybycia pracownika zabezpieczenia technicznego, liczony od chwili 

otrzymania wezwania od Zamawiającego, we wszystkie dni tygodnia tj. w dni 

robocze, soboty, niedziele i święta: 

Oferta Wykonawcy otrzyma: 

- 5 pkt. – jeżeli Wykonawca wykaże, że czas przybycia pracownika zabezpieczenia 

technicznego nastąpi w terminie 12 h. 

- 3 pkt. – jeżeli Wykonawca wykaże, że czas przybycia pracownika zabezpieczenia 

technicznego nastąpi w terminie 24 h. 

- 1 pkt. – jeżeli Wykonawca wykaże, że czas przybycia pracownika zabezpieczenia 

technicznego nastąpi w terminie 48 h. 

- 0 pkt. – – jeżeli Wykonawca wykaże, że czas przybycia pracownika zabezpieczenia 

technicznego nastąpi w terminie powyżej 48 h. 
 

3) Posiadanie certyfikatu jakości wydany przez niezależny podmiot zajmujący się 

poświadczeniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakości: 

 Oferta Wykonawcy otrzyma: 

- 5 pkt. za posiadanie certyfikatu jakości 

- 0 pkt. za brak posiadania certyfikatu jakości 
 

4) W podanym kryterium można otrzymać maksymalnie 20 pkt. 

5) W kryterium Jakość świadczonych usług zostanie zastosowany wzór: 

 

Liczba punktów  =                       x 100 pkt. x 10% 
 

 

 

Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 10,00 pkt., a pozostałe oferty 

proporcjonalnie mniej. 
 

4. W kryterium Doświadczenie Wykonawcy brane będą pod uwagę informacje zawarte  

w pkt. 4 „Formularza oferty” (załącznik nr 2 do SIWZ). Przyznane punkty będą dotyczyły 

doświadczenia zawodowego Wykonawcy w oparciu o liczbę lat prowadzenia działalności,  

ilość pracowników wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony 

zatrudnionych przez Wykonawcę na dzień 01.01.2015 r. oraz ilość pracowników 

zatrudnionych przez Wykonawcę na umowę o pracę. 
 

1) Liczba lat prowadzonej działalności przez Wykonawcę, liczona od daty 

zarejestrowania firmy:  

 Oferta Wykonawcy otrzyma: 

- 5 pkt. – jeżeli Wykonawca prowadzi działalność powyżej 10 lat 

- 2 pkt. – jeżeli Wykonawca prowadzi działalność od 5 do 10 lat 

- 0 pkt. – jeżeli wykonawca prowadzi działalność poniżej 5 lat 

 Łączna przyznana liczba punktów     

.   Maksymalna ilość punktów 

możliwa do uzyskania (20,00 pkt.) 
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Uwaga: 

1. W przypadku gdy w okresie prowadzonej działalności firma ulegała przekształceniu, 

połączeniu, podziałowi, zmianie nazwy itp. Wykonawca poda liczbę lat od daty ostatniej 

rejestracji firmy, która ubiega się o udzielenie niniejszego zamówienia. 

2. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia w formularzu oferty należy wpisać w formularzu ofertowym nazwy wszystkich 

firm, które składają ofertę oraz liczby lat prowadzenia przez nich działalności – w tym 

przypadku Zamawiający do oceny ofert przyjmie średnią arytmetyczną wyliczoną z liczby 

lat wszystkich firm wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

3. Przy wyliczaniu liczby lat prowadzenia działalności ilość miesięcy należy zaokrąglać:  

i tak w przypadku prowadzenia działalności od 1-go miesiąca do 6-ciu miesięcy 

zaokrąglamy w dół np. 5 lat i 6 m-cy w formularzu ofertowym wpisujemy 5 lat, natomiast 

w przypadku prowadzenia działalności od 7-u miesięcy do 11-tu miesięcy zaokrąglamy  

w górę np. 5 lat i 7 m-cy w formularzu ofertowym wpisujemy 6 lat. 
 

2) Ilość zatrudnionych przez Wykonawcę pracowników ochrony posiadających wpis 

na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej na dzień 01.01.2015 r.: 

Oferta Wykonawcy otrzyma: 

- 5 pkt. – jeżeli Wykonawca wykaże powyżej 20 pracowników ochrony 

- 2 pkt. – jeżeli Wykonawca wykaże od 5 do 20 pracowników ochrony 

- 0 pkt. – jeżeli Wykonawca wykaże poniżej 5 pracowników ochrony 
 

3) Ilość pracowników ochrony zatrudnionych przez Wykonawcę na umowę o pracę  

przez okres min. 5 lat:  

- 5 pkt. – jeżeli Wykonawca wykaże się zatrudnieniem min. 20 pracowników 

ochrony na umowę o pracę przez okres min. 5 lat 

- 2 pkt. – jeżeli Wykonawca wykaże się zatrudnieniem od 5 do 19 pracowników 

ochrony na umowę o pracę przez okres min. 5 lat 

- 0 pkt. – jeżeli Wykonawca wykaże się zatrudnieniem od 0 do 4 pracowników 

ochrony na umowę o pracę przez okres min. 5 lat 
 

4) W podanym kryterium można otrzymać maksymalnie 15 pkt. 

5) W kryterium Doświadczenie Wykonawcy zostanie zastosowany wzór: 

 

Liczba punktów  =                       x 100 pkt. x 30% 
 

 

Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 30,00 pkt., a pozostałe oferty 

proporcjonalnie mniej. 

 

5. Zamawiający będzie przyznawał punkty za w/w kryteria z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku. 

6. przypadku gdy w oświadczeniach Wykonawcy, zawartych w formularzu ofertowym  

w pkt. 3 i pkt. 4, będą braki lub niepełne informacje, Wykonawca otrzyma 0 pkt. za dane 

podkryterium. 

7. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów spośród 

ofert niepodlegających odrzuceniu. 

8. W sytuacji, gdy w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do 

powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku VAT 

w zakresie wewnątrzwspólnotowego importu usług, Zamawiający w celu oceny takiej 

 Łączna przyznana liczba punktów     

.    Maksymalna ilość punktów 

możliwa do uzyskania (15,00 pkt.) 
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oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,  

że zostały złożone oferty o takiej samej liczbie punktów, Zamawiający wybierze ofertę  

z najniższą ceną. 

 

XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

1. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty jednocześnie zawiadomi 

Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, Wykonawców, 

których oferty zostały odrzucone, Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania, 

terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa  

w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje,  

o których mowa w art. 92, ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, na stronie internetowej oraz w miejscu 

publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

3. Po wyborze ofert, wybrany Wykonawca przedstawi Zamawiającemu: 

1) dane osób przewidzianych do zawarcia umowy uwzględniające zapis w SIWZ, 

2) dane osób, które podczas realizacji umowy będą pełniły funkcję koordynatorów umowy, 

3) umowy z podwykonawcami na realizację powierzonego im do wykonania przedmiotu 

zamówienia (jego części) i zgodnego z ofertą Wykonawcy (jeżeli planuje on wykonania 

części przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców). 

4) zaświadczenie osób fizycznych na uczestnictwo w realizacji przedmiotu zamówienia  

– w przypadku gdy Wykonawca w celu spełnienia wymagania dysponowania osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia wykazał się osobami fizycznymi. 

5) imienną listę pracowników Wykonawcy, którzy będą świadczyć usługi dla Zamawiającego, 

w ilości osób ustalonych przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem minimalnej ilości 

pracowników ochrony określonych przez Zamawiającego tj. min. 11 pracowników:  

min. 8 pracowników ochrony fizycznej, min. 1 pracownik zabezpieczenia technicznego  

i min. 1 grupa interwencyjna w skład której winny wchodzić min. 2 pracowników ochrony 

– osoby te winny być osobami pełnosprawnymi, zatrudnionymi na umowę o pracę wraz  

z zaświadczeniem właściwego Komendanta Wojewódzkiego Policji o wpisie na listę 

kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Wykonawca zobowiązuje się do 

pisemnego informowania o każdorazowych zmianach w zatrudnieniu. W razie zmian 

kadrowych dotyczących przedstawionej listy pracowników, Wykonawca zobowiązany jest 

do przedłożenia nowej listy, z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego, w terminie 7 dni 

od zaistnienia nowych okoliczności dla osób wykazanych przez Wykonawcę w ofercie, 

które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotowego zamówienia. 

6) oświadczenie Wykonawcy o formie i okresie zatrudnienia wszystkich pracowników 

ochrony, którzy będą świadczyć usługi na rzecz Zamawiającego. Każda zmian pracownika 

ochrony w okresie realizacji umowy będzie powodowała konieczność przedłożenia przez 

Wykonawcę oświadczenia określającego formę i okres zatrudnienia nowego pracownika. 

7) Najpóźniej w dniu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca 

wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy. W przypadku, gdy zabezpieczenie 

nie będzie miało formy pieniężnej, Wykonawca uzgodni najpóźniej na 2 dni przed 

podpisaniem umowy, w jaki sposób zrealizuje zapis umowy dotyczący zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 
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4. W przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę wymaganych dokumentów/ lub dokumentu 

przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego lub nie wniesienia 

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, umowa ta nie zostanie zawarta  

z winy Wykonawcy, a ponadto Zamawiający będzie uprawniony do zatrzymania Wykonawcy 

wadium wraz z odsetkami, zgodnie z art.46 ust. 5 pkt. 2) lub 3) ustawy Pzp. 

5. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 

1 ustawy Pzp) – Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej 

współpracę tych wykonawców. 
 

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY: 

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest przed podpisaniem umowy  

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w wysokości 5 % wartości oferty brutto. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w: 

 pieniądzu, 

 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

 gwarancjach bankowych, 

 gwarancjach ubezpieczeniowych, 

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

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  

(Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm). 

3. Wpłatę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu, należy dokonać na konto 

PGK „Saniko” Sp. z o.o. BOŚ S.A. O/Włocławek nr 84 1540 1069 2001 8700 2743 0001  

z dopiskiem „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – przetarg na świadczenie 

usługi ochrony fizycznej i elektronicznej osób i mienia”. 

4. Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz będzie dostarczone Zamawiającemu przed 

podpisaniem umowy. 
5. W przypadku gdy zabezpieczenie nie będzie miało formy pieniężnej, Dostawca uzgodni na 

trzy dni przed podpisaniem umowy w jaki sposób zrealizuje zapis umowy dotyczącej 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

6. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy określony jest w załączonym wzorze 

umowy. 
 

XVIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY: 

1. Wzór umowy zawiera załączniki nr 4 do niniejszej specyfikacji. 

2. Warunki zmiany umowy: 

1) ewentualna zmiana podwykonawców, z zastrzeżeniem posiadania przez tych 

podwykonawców, co najmniej takich samych właściwości (kwalifikacji), pod rygorem 

niedopuszczenia podwykonawców do wykonania zamówienia; 

2) zmiana sposobu realizacji zamówienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę,  

na realizację z udziałem podwykonawców, z zastrzeżeniem, iż podwykonawcy będą 

posiadać właściwości niezbędne, do realizacji danej części zamówienia oraz właściwości, 

w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, a dotyczącym braku podstaw do wykluczenia  

z postępowania. 

3) zmiana w składzie osobowym pracowników ochrony – Wykonawca zobowiązany  

jest do wymiany/zatrudnienia pracownika pełnosprawnego fizycznie, na podstawie 

umowy o pracę, wpisanego na listę kwalifikowanych pracowników ochrony. W terminie 



 

24 

 

7 dni od dnia zatrudnienia pracownika Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

zaświadczenie o wpisie wydane przez Właściwego Komendanta Wojewódzkiego Policji 

oraz oświadczenie Wykonawcy o formie i okresie zatrudnienia nowego pracownika.  

Po upływie w/w terminu Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia  

od niniejszej umowy w terminie kolejnych 30 dni; 

4) zmiana ilości pracowników ochrony i godzin pracy tj. rezygnacja z części przedmiotu 

umowy w sytuacji, w której nie mógł przewidzieć w chwili przygotowania przedmiotu 

zamówienia. W tym przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za 

wykonany przedmiot zamówieni; 

5) zmiana urzędowej stawki podatku od towarów i usług; 

6) zmiana 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; 

7) zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

8) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających 

wpływ na realizację zamówienia. 

3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp zmiana danych teleadresowych 

lub osób reprezentujących strony. 

4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w pkt. 2 jest przedłożenie przez jedną ze Stron 

niniejszej umowy drugiej Stronie wniosek o dokonanie zmian wraz z pisemnym 

uzasadnieniem i/lub stosownym dokumentem potwierdzającym zasadność dokonania tej 

zmiany. 

 

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO: 

1. Wobec czynności niezgodnej z przepisami ustawy podjętej przez Zamawiającego  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w przypadku zaniechania przez 

Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, przysługuje 

odwołanie. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania  

o cenę, 

b) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

d) odrzucenia oferty odwołującego. 

3. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 

zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 

przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

4. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji, Zamawiający powtarza czynność 

albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany 

w ustawie dla tej czynności. 

5. Na czynności, o których mowa w ppkt. 4, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 

ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 

elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 



 

25 

 

7. Wykonawca ma prawo wnieść odwołanie w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji  

o czynności Zamawiającego, stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli została ona 

przesłana faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli została ona przesłana 

w inny sposób. 

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone  

w trybie przetargu nieograniczonego, także dotyczące postanowień specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia  

w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

na stronie internetowej. 

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt 7 i 8 wnosi się w terminie 5 dni  

od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

10. 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. 

11. 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. 

12. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, 

kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, 

na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, 

wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

13. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni  

od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes  

w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.  

14. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 

postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte 

na korzyść jednej ze stron. 

15. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego 

Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.  

16. Na orzeczenie wydane przez Krajową Izbę Odwoławczą stronom oraz uczestnikom 

postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby 

albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. 

17. Skargę, o której mowa w ppkt 16 wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, 

przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 
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Załączniki do SIWZ: 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

2. Formularz oferty. 

3. Formularz cenowy. 

4. Projekt umowy. 

5. Oświadczenie w trybie art. 22 uPzp. 

6. Formularz – wykaz usług. 

7. Formularz – informacja dot. stacji monitorowania alarmów. 

8. Formularz – wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia. 

9. Oświadczenie Wykonawcy, że osoby przedstawione w wykazie osób, które będą uczestniczyć  

w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane w postępowaniu uprawnienia. 

10. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, 

wymienionych w treści art. 24 uPzp. 

11. Zobowiązanie innych podmiotów na podstawie art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp do oddania do 

dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 

zamówienia (jeżeli dotyczy!). 

12. Formularz lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej / informacja o tym,  

że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. 

 

 

Opracował: Specjalista ds. Zamówień Publicznych Katarzyna Wydra 
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BZ/ZP.01/07/01/15.                            Załącznik Nr 1 do SIWZ 

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej  

i elektronicznej obiektów, osób i mienia Zamawiającego zlokalizowanego:  

a) przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku, 

b) w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu gm. Brześć 

Kujawski, 

 wraz z obsługą techniczną systemu alarmowego zainstalowanego w w/w obiektach 

Zamawiającego. 
 

2. Zasady wykonywania przedmiotu zamówienia: 

2.1. Ochrona osób i mienia Zamawiającego winna być realizowana na zasadach określonych  

w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. 

2.2. Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualną koncesję na prowadzenie działalności  

w zakresie usług ochrony i mienia uprawniającą do świadczenia takich usług – zgodnie  

z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. 

2.3. Stała, bezpośrednia ochrona fizyczna w obiektach o których mowa w pkt. 1 a) i b) 

winna być realizowana w oparciu o pracowników ochrony posiadających wpis na 

listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej – zgodnie z wymogami 

ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia oraz doświadczenie  

w wykonywaniu prac ochroniarskich. Zadanie winno być realizowane w oparciu  

o osoby pełnosprawne fizycznie i zatrudnione przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę na umowę o pracę. 

2.4. Stała, całodobowa ochrona elektroniczna sygnałów przesyłanych, gromadzonych  

i przetwarzanych w systemie alarmowym Zamawiającego w obiektach, o których mowa 

w pkt. 1 a) i b) w oparciu o płytę i przekaźnik zainstalowany w siedzibie 

Zamawiającego. Wykonawca winien podłączyć drogą radiową lokalny system alarmowy 

zainstalowany w obiektach Zamawiającego do Centrum Monitorowania Sygnałów 

Alarmowych Wykonawcy. 

2.5. Wykonawca dostosuje obecny system alarmowy zainstalowany w obiektach, o których 

mowa w pkt. 1 a) i b) do własnych wymogów monitorowania. 

2.6. Zabezpieczenie techniczne polegające na eksploatacji, konserwacji i naprawach systemu 

alarmowego Zamawiającego. 

2.7. Prowadzenie cyklicznych obchodów terenu. 

2.8. Pracownicy ochrony pełniący służbę na obiektach Zamawiającego powinni posiadać 

jednolity strój oraz identyfikator imienny umożliwiający ich rozpoznanie.  

2.9. Zapewnienie bezpieczeństwa osób znajdujących się w granicach ochranianych terenów  

i obiektów Zamawiającego. 

2.10. Ochrona obiektów, terenu, pomieszczeń, urządzeń i sprzętu Zamawiającego przed 

dostępem do nich osób nieuprawnionych. 

2.11. Ochrona mienia Zamawiającego przed kradzieżą, pożarem, zniszczeniem lub 

uszkodzeniem. 

2.12. Zapobieganie zakłóceniom porządku na terenie należącym do Zamawiającego, 

ujawnianie faktów dewastacji mienia Zamawiającego oraz powiadamianie 

Zamawiającego o tych zdarzeniach. 
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2.13. Podejmowanie interwencji w razie zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia lub 

naruszenia porządku na terenie lub w obiektach Zamawiającego. 

2.14. Podejmowanie interwencji na uzasadnione żądanie upoważnionych pracowników 

Zamawiającego. 

2.15. Zapobieganie niepożądanym zdarzeniom w chronionych obiektach i terenach,  

a w przypadku ich wystąpienia, podejmowanie odpowiednich działań w tym 

powiadomienie i współdziałanie z odpowiednimi służbami, jak Policja, Straż Pożarna, 

Straż Miejska, Pogotowie Energetyczne, Wodociągowe, itp. w szczególności,  

gdy zdarzenie dotyczy: kradzieży, pożaru, awarii instalacji elektrycznej, telefonicznej, 

wodno-kanalizacyjnej, zakłócenia porządku itp. 

2.16. Bieżące prowadzenie książki czynności ochrony, prowadzenie dokumentacji dotyczącej 

służby, zaistniałych szczególnych zdarzeń, dokonywanych kontroli, zaleceń 

przełożonych, itp. 

2.17. Niezwłoczne informowanie osób upoważnionych ze strony Zamawiającego o wszelkich 

awariach, przestępstwach lub innego rodzaju zagrożeniach dla mienia i osób  

w obiektach Zamawiającego lub na terenie objętym dozorem. 

2.18. Niezwłoczne powiadamianie organów ścigania o czynach przestępczych zaistniałych na 

terenie należącym do Zamawiającego i zabezpieczenie miejsca ich popełnienia do czasu 

przybycia organów ścigania. 

 

3. Szczegółowe zasady ochrony osób, obiektów i mienia w siedzibie Zamawiającego 

zlokalizowanej przy ul. Komunalnej 4: 

3.1. Do obiektów objętych ochroną fizyczną zalicza się niżej wymienione budynki 

znajdujące się w obrębie ogrodzenia przy ul. Komunalnej 4 tj.: 

a) budynek dwukondygnacyjny administracyjno – biurowy, 

b) budynek dwukondygnacyjny administracyjno – socjalny, 

c) budynek warsztatowy przyległy do budynku administracyjnego, 

d) budynki magazynowe, 

e) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 

f) budynki garażowe, 

g) budynek OC, 

h) portiernia, 

i) park maszynowy, 

j) budynek kontenerowej stacji paliw, 

k) budynek myjni samochodowej, 

l) plac manewrowy. 

3.2. Ochrona fizyczna osób, obiektów i mienia realizowana będzie przez 1 pracownika 

ochrony w formie stałej i bezpośredniej w dni robocze od poniedziałku do piątku  

w systemie całodobowym oraz w dni wolne od pracy tj.: soboty, niedziele oraz 

święta w systemie całodobowym. 

3.3. Ochrona elektroniczna realizowana będzie w systemie całodobowym we wszystkie 

dni tygodnia, niedziele oraz święta przy wykorzystaniu istniejącego lokalnego 

systemu alarmowego polegająca na stałej obserwacji i odbieraniu sygnałów  

z obiektów położonych we Włocławku przy ul. Komunalnej 4. W przypadku 

otrzymania sygnału o alarmie, Wykonawca winien zapewnić podjęcie niezwłocznej 

interwencji przez załogę patrolową z równoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. 

W ramach niniejszego monitoringu monitorowane będą sygnały alarmowe włamania 

oraz napadu, które będą transmitowane drogą radiową. 
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Zadaniem Wykonawcy będzie odebranie sygnału alarmowego z monitorowanego 

obiektu, podjęcie interwencji przez zmotoryzowane patrole interwencyjne. Od chwili 

odebrania sygnału alarmowego, interwencja w chronionym obiekcie winna być podjęta 

w czasie max ……..… min. zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy 

 

3.4. Do zadań pracownika ochrony fizycznej będzie należało: 

a) obsługa portierni, przy czym zabrania się: wpuszczania osób nieuprawnionych na 

teren portierni oraz pozostawienia portierni otwartej bez nadzoru, 

b) obsługa systemu alarmowego, 

c) obsługa centrali telefonicznej, przełączanie rozmów telefonicznych do właściwych 

działów, 

d) bieżące śledzenie zapisów z kamer zlokalizowanych na terenie przedsiębiorstwa, 

e) obsługa uchylnej bramki wejściowej,  

f) bieżące śledzenie tankowań służbowych pojazdów będących własnością 

Zamawiającego przez pracowników przedsiębiorstwa oraz informowanie 

Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach, które wystąpią podczas 

tankowań, 

g) dokonywanie obchodów terenu z częstotliwością min. 2 razy w nocy oraz podczas 

przekazywania zmian – co winno być odnotowane w dzienniku pracy, 

h) kontrola osób pobierających i zdających klucze do pomieszczeń biurowych, 

i) ochrona urządzeń łączności przed osobami nieuprawnionymi, 

j) ochrona sprzętu technicznego znajdującego się na terenie zakładu przed dostępem 

osób nieuprawnionych, 

k) kontrola interesantów wchodzących na teren biurowca do części administracyjno  

– biurowej, 

l) taktowne i profesjonalne traktowanie interesantów oraz udzielanie im niezbędnych 

informacji, 

m) ochrona zakładu przed wtargnięciem osób nieuprawnionych, 

n) obsługa bramy wjazdowej przy budynku administracyjno – biurowym, kontrola 

wjazdu i wyjazdu samochodów uprawionych do wjazdu na teren zakładu, 

o) otwieranie bramy wjazdowej dla wyjeżdżających do pracy śmieciarek o godz. 5:00, 

wyjazdy we wcześniejszych godzinach możliwe tylko i wyłącznie za zgodą 

Kierownika Działu Technicznego lub Mistrza Działu Technicznego odnotowana  

w specjalnym dzienniku znajdującym się na portierni, 

p) otwieranie i zamykanie drugiej bramy wjazdowej do: Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych, Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej oraz 

Stowarzyszenia OLIGO, w godzinach: 

 w dni robocze od poniedziałku do piątku: otwarcie bramy o godz. 6:30, 

zamknięcie bramy o godz. 20:30, 

 w soboty: otwarcie bramy o godz. 8:30, zamknięcie bramy o godz. 14:30, 

 w niedziela i święta – brama zamknięta, 

 jednorazowa zmiana godzin otwierania i zamykania drugiej bramy wjazdowej  

możliwa tylko po otrzymaniu pisemnej dyspozycji uprawnionego pracownika 

przedsiębiorstwa.  

q) śledzenie sygnalizacji dźwiękowej centrali wentylacyjnej i w przypadku 

wystąpienia sygnału alarmowego, niezwłoczne telefoniczne, informowanie 

pracowników obsługi centrali (dane kontaktowe pracowników obsługi centrali 

zostaną udostępnione Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie), 
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r) otwieranie i zamykanie budynku, 

s) obsługa punktów oświetleniowych, 

t) czuwanie nad bezpieczeństwem pracowników zakładu i interesantów, 

u) utrzymanie należytej czystości w pomieszczeniu portierni, 

v) realizowanie wszystkich zadań wynikających z Zarządzeń wydawanych przez 

Prezesa Zarządu PGK „Saniko” w zakresie ochrony i kontroli obiektów i mienia, 

w) odśnieżanie wejścia głównego do siedziby firmy przed rozpoczęciem pracy zakładu. 

 

4. Szczegółowe zasady ochrony obiektów i mienia RZUOK w Machnaczu: 

4.1. Do obiektów objętych ochroną fizyczną zalicza się niżej wymienione budynki  

znajdujące się w obrębie ogrodzenia na terenie RZUOK w Machnaczu tj.: 

a) budynek sortowni, 

b) hala magazynowa, 

c) budynek generatorów prądu, 

d) budynek wagowy z częścią socjalną, 

e) park maszynowy, 

f) teren składowiska, 

g) tunele foliowe, 

h) komposter, 

i) kontener ssawy, 

j) kontener punktu zbiorczego ujęcia biogazu, 

k) instalacja do przetwarzania odpadów biodegradowalnych. 

4.2. Ochrona obiektów i mienia realizowana będzie w formie bezpośredniej ochrony 

fizycznej przez 2 pracowników ochrony w następujące dni i godziny: 

- dni robocze tj.: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. od 21
00

-6
00

  

- dni wolne od pracy oraz święta – ochrona całodobowa. 

4.3. Ochrona elektroniczna realizowana będzie w systemie całodobowym we wszystkie 

dni tygodnia, niedziele oraz święta przy wykorzystaniu istniejącego lokalnego 

systemu alarmowego polegająca na stałej obserwacji i odbieraniu sygnałów  

z obiektów położonych na terenie RZUOK w Machnaczu gm. Brześć Kujawski.  
W przypadku otrzymania sygnału o alarmie Wykonawca winien zapewnić podjęcie 

niezwłocznej interwencji przez załogę patrolową z równoczesnym powiadomieniem 

Zamawiającego. 

 W ramach niniejszego monitoringu monitorowane będą sygnały alarmowe włamania oraz 

napadu, które będą transmitowane drogą radiową. 

 Zadaniem Wykonawcy będzie odebranie sygnału alarmowego z monitorowanego obiektu, 

podjęcie interwencji przez zmotoryzowane patrole interwencyjne. Od chwili odebrania 

sygnału alarmowego, interwencja w chronionym obiekcie winna być podjęta w czasie 

max …… min. zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy. 

4.4. Do zadań pracownika ochrony fizycznej będzie należało: 

a) ochrona zakładu przed dostępem osób nieuprawnionych, 

b) obsługa systemu alarmowego, 

c) bieżące śledzenie zapisów z kamer zlokalizowanych na terenie przedsiębiorstwa, 

d) dokonywanie obchodów terenu co 2 godziny w dzień i min. 4 w nocy oraz podczas 

przekazywania zmian – co winno być odnotowane w dzienniku pracy, 

e) podczas obchodów terenu kontrola w zakresie 

− czy na teren zakładu nie wtargnęły osoby nieupoważnione, 

− czy nie występuje zjawisko samozapłonu odpadów na składowisku oraz  

w obiektach hal magazynowych oraz przyjęcia odpadów, 
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− podejmowanie akcji ratowniczej z wykorzystaniem sprzętu p. poż. w sytuacjach 

awaryjnych. 

f) obsługa urządzenia komposter w zakresie: 

 śledzenia czy komposter pracuje prawidłowo, 

 dokonywania odczytów i zapisów parametrów pracy kompostera, 

 utrzymania właściwych parametrów CO2 i NH3, 

 utrzymania właściwej temperatury pracy kompostera, 

 kontrolowanie ilości materiału w skrajnych komorach kompostera, 

 dokonywanie załadunków i wyładunków kompostera wg. wskazań 

Zamawiającego, 

 włączanie nadmuchu powietrza każdorazowo po załadunku kompostera i mniej 

więcej co 2, 3 godziny na okres ok. 15 min. 

 prowadzenie dziennych kart ewidencji wykonywanych usług, o których mowa 

powyżej i przekazywanie ich Kierownikowi RZUOK lub Mistrzowi RZUOK. 

g) rejestrowanie przywożonych odpadów do zakładu z wyłączeniem wprowadzania 

danych do programu, 

h) obsługa dwóch wag elektronicznych, 

i) obsługa bramy wjazdowej, kontrola wjazdu i wyjazdu samochodów uprawionych  

do wjazdu na teren zakładu, 

j) utrzymanie należytej czystości w pomieszczeniu portierni tj. pomieszczeniu 

wagowego, 

k) utrzymanie w należytej czystości wagi oraz likwidowanie śliskości na wadze  

w okresie zimy, 

l) otwieranie i zamykanie budynków, 

m) obsługa punktów oświetleniowych, 

n) obsługa systemu sygnalizacji pożarowej, 

o) obsługa pieca olejowego w przypadku zatrzymania pracy jednostki kogeneracyjnej  

- postępowanie zgodnie z instrukcją użytkowania pieca, 

p) wykonywanie codziennej kontroli systemu grzewczego oraz po uruchomieniu pieca 

olejowego w przypadku zatrzymania pracy jednostki kogeneracyjnej, kontrola ta 

obejmuje: 

− kontrolę pracy wszystkich pompek i nagrzewnic (kabina 1 i 2) znajdujących się  

w poszczególnych obiektach RZUOK tj. w budynku hali obróbki odpadów,  

w budynku socjalnym oraz w tunelach foliowych, 

− kontrolę temperatury w tunelach foliowych, w przypadku bardzo niskich 

temperatur w okresie produkcji kwiatów 3 - 5°C, należy postępować zgodne ze 

wskazaniami Zamawiającego, 

− kontrolę ogrzewania instalacji przeciwpożarowej na hali sortowniczej, 

− kontrolę temperatury w pomieszczeniu agregatu, w którym temperatura minimalna 

może wynosić +5°C, w przypadku spadku temperatury należy włączyć 

nagrzewnice znajdującą się w budynku agregatu,  

q) uruchomianie agregatu prądotwórczego małej mocy typu Bekum w sytuacji zaniku 

napięcia w sieci zasilającej – postępowanie zgodnie z instrukcją użytkowania 

agregatu, 

r) uruchomienie pompo ssawy w pomieszczeniu agregatów – wyłącznie na telefoniczne 

zgłoszenie przez Kierownika RZUOK, 

s) obsługa instalacji wykrywania pożaru na terenie RZUOK w Machnaczu – 

postępowanie zgodnie z opracowaną instrukcją, 
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t) śledzenie sygnalizacji dźwiękowej centrali wentylacyjnej i w przypadku wystąpienia 

sygnału alarmowego, niezwłoczne telefoniczne, informowanie pracowników obsługi 

centrali (dane kontaktowe pracowników obsługi centrali zostaną udostępnione 

Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie), 

u) niezwłoczne telefoniczne informowanie Kierownika RZUOK lub Mistrza 

Zmianowego RZUOK, o awariach i innych problemach zaistniałych w RZUOK, 

v) składanie przed końcem pracy, raportów z wszystkich nieprawidłowości 

stwierdzonych w trakcje prowadzonej służby na obiekcie RZUOK, Mistrzowi 

Zmianowemu RZUOK lub Brygadziście Składowiska, 

w) odśnieżanie chodników w otoczeniu budynku socjalnego oraz części placu wzdłuż 

pasów prowadzących do hali obróbki odpadów oraz pomieszczeń biurowych, 

x) realizowanie wszystkich zadań wynikających z Zarządzeń wydawanych przez 

Prezesa Zarządu PGK „Saniko” w zakresie ochrony i kontroli obiektów i mienia. 

 

5. Obsługa, konserwacja i naprawa urządzeń systemu alarmowego. 

Obsługa, konserwacja i naprawa urządzeń systemu alarmowego będzie polegała na: 

- usuwaniu błędnych komunikatów, 

- wpisywaniu nowych danych do systemu tj. nowe kody użytkowników, 

- kasowaniu starych kodów, 

- kontroli i ocenie stanu technicznego, 

- wymianie zużytych podstawowych elementów, 

- sprawdzaniu, smarowaniu i czyszczeniu, 

- montażu i demontażu urządzeń (elementów). 

Pod pojęciem naprawy rozumie się wykonywanie wszelkich innych niż ujęte w zakresie 

przeglądu konserwacyjnego czynności zapewniające prawidłową pracę systemu alarmowego 

zainstalowanego w obiektach Zamawiającego. 

Czas przybycia pracownika zabezpieczenia technicznego od chwili otrzymania wezwania  

od Zamawiającego wynosi ………… h, w dni robocze, soboty, niedziele i święta. - zgodnie  

z złożoną ofertą Wykonawcy. 
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BZ/ZP.01/07/01/15.                 Załącznik Nr 2 do SIWZ 
 

FORMULARZ  OFERTY 

 

Nazwa i siedziba Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: 

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

……………………………………………………………………………………….. 

NIP*: ........................................................ 

REGON*: ................................................ 

Tel.*: …………………………………… 

Fax* na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję: ……………………………………… 

* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  

„Saniko” Sp. z o.o. 

ul. Komunalna 4 

87-800 Włocławek 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:  

„Świadczenie usługi ochrony fizycznej i elektronicznej osób i mienia (budynków i terenów) 

PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku” 

Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie określonym w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:  

Cena netto: ………………….............. zł 

+ VAT (.......%) .................................... zł 

Cena brutto: ………………............................ zł  

słownie: ............................................................................................................................... 

/Należy podać cenę dla okresu 3 lat wyliczoną w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 3  

do SIWZ/ 
 

2. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie: 3 lata tj. od 01.03.2015 r.  

do 28.02.2018 r., (w przypadku przesunięcia terminu ze względu na procedury związane  

z przeprowadzeniem niniejszego postępowania termin 3 lat realizacji zamówienia będzie 

liczony od daty podpisania umowy) w trybie i na zasadach określonych w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia oraz w umowie. 
 

3. Informacje stanowiące podstawę do oceny ofert w kryterium - Jakość świadczonych usług 

(rozdz. XV. SIWZ): 

1) Oświadczamy, że czas przybycia załogi patrolowej na interwencję do ochranianego 

obiektu Zamawiającego, liczony od chwili odebrania sygnału alarmowego, we wszystkie 

dni tygodnia w tym, w dni robocze, soboty, niedziele i święta, wynosi: 
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- dla bazy PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku: max ……………….. min. 

- dla RZUOK w Machnaczu gm. Brześć Kujawski: max …………….. min. 
 

2) Oświadczamy, że czas przybycia pracownika zabezpieczenia technicznego od chwili 

otrzymania wezwania od Zamawiającego, we wszystkie dni tygodnia w tym,  

w dni robocze, soboty, niedziele i święta, wynosi: ……………………. h. 
 

3) Oświadczamy, że firma posiada / nie posiada** certyfikat jakości wydany przez 

niezależny podmiot zajmujący się poświadczeniem zgodności działań Wykonawcy  

z normami jakości: 

a) nazwa podmiotu, który wydał certyfikat: ……………………………….……………. 

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

b) numer certyfikatu: …………………………………………………………………….. 

c) data wydania certyfikatu: ……………………………………………………………… 

d) data ważności certyfikatu: …………………………………………………………….. 
 

4. Informacje stanowiące podstawę do oceny ofert w kryterium - Doświadczenie Wykonawcy 

(rozdz. XV. SIWZ): 
 

1) Oświadczamy, że Wykonawca ……………………………………………………………  

……………………………………………………………………… (adres, nazwa firmy) 

prowadzi działalność ……..…….… (liczba lat)  

data zarejestrowania firmy ………..…………… 
/W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pozycję tę należy 

powtórzyć w takiej ilości, aby uwzględnić okres prowadzenia działalności dla wszystkich 

Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia./ 

Uwaga: 

- W przypadku gdy w okresie prowadzonej działalności firma ulegała przekształceniom, 

połączeniu, podziałowi, zmianie nazwy itp. Wykonawca winien uwzględnić liczbę lat 

prowadzenia działalności licząc od daty ostatniej rejestracji firmy, która ubiega się  

o udzielenie niniejszego zamówienia. 

- W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia w formularzu oferty należy wpisać w formularzu ofertowym nazwy wszystkich 

firm, które składają ofertę oraz liczby lat prowadzenia przez nich działalności – w tym 

przypadku Zamawiający do oceny ofert przyjmie średnią arytmetyczną wyliczoną z lat 

wszystkich firm wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

- Przy wyliczaniu liczby lat prowadzenia działalności ilość miesięcy należy zaokrąglać:  

i tak w przypadku prowadzenia działalności od 1-go miesiąca do 6-ciu miesięcy zaokrąglamy 

w dół np. 5 lat i 6 m-cy w formularzu ofertowym wpisujemy 5 lat, natomiast w przypadku 

prowadzenia działalności od 7-u miesięcy do 11-tu miesięcy zaokrąglamy w górę  

np. 5 lat i 7 m-cy w formularzu ofertowym wpisujemy 6 lat. 
 

2) Oświadczamy, że na dzień 01.01.2015 r. Wykonawca zatrudniał pracowników 

ochrony posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony 

fizycznej w ilości ……….…… osób, są to następujący pracownicy: 

Lp. Imię i nazwisko pracownika ochrony 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  
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7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

29.  

20.  

21.  

22.  

23.  

24.  

25.  

 

3) Oświadczamy, że Wykonawca zatrudnia pracowników ochrony na umowę o pracę 

przez: 
 

a) okres min. 5 lat powyżej 20 pracowników ochrony, w ilości ………………. 

Poniżej należy podać imię i nazwisko pracowników oraz okres ich zatrudnienia. 
 

Lp. 
Imię i nazwisko 

pracownika ochrony 

Okres zatrudnienia 

na umowę o pracę 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   
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21.   

22.   

23.   

24.   

25.   

 

b) okres min. 5 lat od 5 do 20 pracowników ochrony, w ilości ………………. 

Poniżej należy podać imię i nazwisko pracowników oraz okres ich zatrudnienia. 
 

Lp. 
Imię i nazwisko 

pracownika ochrony 

Okres zatrudnienia 

na umowę o pracę 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

 

c) okres min. 5 lat poniżej 5 pracowników ochrony, w ilości ………………. 

 Poniżej należy podać imię i nazwisko pracowników oraz okres ich zatrudnienia. 
 

Lp. 
Imię i nazwisko 

pracownika ochrony 

Okres zatrudnienia 

na umowę o pracę 

1.   

2.   

3.   

4.   

 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  

i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do 

właściwego wykonania zamówienia. 

6. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy 

został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty  
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do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze, w miejscu i terminie określonym 

przez Zamawiającego. 

7. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego 

przygotowania i złożenia niniejszej oferty. 

8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 

9. Zamówienie wykonamy siłami własnymi/przy użyciu podwykonawców**, którym 

powierzymy wykonanie następujących części zamówienia: 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

10. Podajemy nazwy (firm) podwykonawców, na których zasoby powołujemy się na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału  

w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:  
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

11. Wadium wnieśliśmy w dniu ................................. w formie ..................................................... 

 w wysokości: ………………………. zł. Zwrot wadium proszę dokonać na nr konta: 

….………………………………………………..……………………………………………… 
/nazwa banku, numer konta/ 

12. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 5 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych, nie będziemy zgłaszać roszczeń do wniesionego wadium. 

13. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej,  

do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w określonej w SIWZ wysokości 

5% wartości oferty brutto tj. o wartości ......................................................................... zł,  

słownie ..................................…………………………………………………………………. 

w formie ...................................................................., przed terminem podpisania umowy. 

14. Oferta została złożona na ........................... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych 

od nr .................... do nr ........................... 

15. Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach  

od ................. do ................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ogólnie udostępnione. 

16. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 
***

 

a) ..................................................................... 

b) ..................................................................... 

c) ..................................................................... 

d) ……………………………………………. 

e) ……………………………………………. 

f) ……………………………………………. 

g) ……………………………………………. 

h) ……………………………………………. 

i) ……………………………………………. 
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j) ……………………………………………. 

k) ……………………………………………. 

l) ……………………………………………. 

m) …………………………………………….. 

n) …………………………………………….. 

o) …………………………………………….. 

p) …………………………………………….. 

q) ……………………………………………... 

 

 

 
                                                                                         Podpis i pieczęć: ...................................................... 
                                                                                                                                          (osoba /osoby upoważnione  

                                                                                                                                      do reprezentowania Wykonawcy) 
 

.......................................... , data .................................... 
 

 
** 

Niepotrzebne skreślić
 

*** 
Jeżeli dołączone są odpisy dokumentów lub kopie, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę za 

zgodność z oryginałem 
 

 

 

Uwaga: W przypadku gdy w oświadczeniach Wykonawcy, zawartych w formularzu ofertowym w pkt. 3  

i pkt. 4, będą braki lub niepełne informacje, Wykonawca otrzyma 0 pkt. w danym podkryterium. 
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BZ/ZP.01/07/01/15.         Załącznik Nr 3 do SIWZ 
 

FORMULARZ CENOWY 
 

Okres wykonywania usług – 3 lata od 01.03.2015 r. do 28.02.2018 r. 

A. Średnia ilość dni w m-cu –                       30,5 D. Stawka za 1 rbh: 

1. Komunalna 4, Włocławek  

….................. zł netto  …………….. zł brutto 

2. RZUOK, Machnacz  

…………… zł netto  ……………. zł brutto 

B. Średnia ilość dni roboczych  w m-cu –     21,1 

C. Średnia ilość dni wolnych w m-cu –          9,4 

Lp. Rodzaj usługi 
Czas 

realizacji 

Cena netto 

za miesiąc 

Wartość 

VAT 

Cena brutto 

za miesiąc 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 

Ochrona fizyczna i elektroniczna całodobowa 

obiektów przy ul. Komunalnej 4 w pełnym 

zakresie zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia w rozdz. III SIWZ (realizowana 

we wszystkie dni tygodnia). 

/stawka za 1 rbh Komunalna z poz. D 

x 1 pracownik ochrony x 24h x 30,5/ 

24 h    

2. 

Ochrona fizyczna i elektroniczna obiektów 

RZUOK w Machnaczu realizowana w dni 

robocze tj. od poniedziałku do piątku w 

pełnym zakresie zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia w rozdz. III SIWZ. 

/stawka za 1 rbh Machnacz z poz. D  

x 2 pracowników ochrony x 9h x 21,1/ 

9 h    

3. 

Ochrona fizyczna i elektroniczna obiektów 

RZUOK w Machnaczu realizowana w dni 

wolne od pracy tj. soboty, niedziele i święta 

w pełnym zakresie zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia w rozdz. III SIWZ. 

/stawka za 1 rbh Machnacz z poz. D  

x 2 pracowników ochrony x 24h x 9,4/ 

24 h    

4. Razem/ m-c -    

/Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w pełnym zakresie zgodnym z opisem 

przedmiotu zamówienia rozdz. III i załącznik nr 1 do SIWZ, w tym również koszt ochrony elektronicznej, koszt dojazdu 

grup interwencyjnych i koszt zabezpieczenia technicznego, w okresie realizacji przedmiotu zamówienia/ 
 

1. Koszt usługi netto za okres 3 lat   ..................................... zł netto 

(poz. Lp. 4 kol. 4 x 36 m-ce) 

+ podatek VAT (.....%)     ..................................... zł 

2. Koszt usługi brutto za okres 3 lat   ..................................... zł brutto 
 

UWAGA: prosimy o nie zmienianie formy załącznika. 
 

                                                                            Podpis i pieczęć ...................................................... 
                                                                                                                                     (osoba /osoby upoważnione  

.......................................... , data ....................................                       do reprezentowania Wykonawcy) 
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BZ/ZP.01/07/01/15.                                                                                                  Załącznik Nr 4 do SIWZ 

 

Umowa (projekt) 
 

zawarta w dniu …………… r. we Włocławku pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki 

Komunalnej „SANIKO” Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku przy ul. Komunalnej 4,  

Nr KRS 0000095781, kapitał zakładowy w wysokości 16.391.800,00 zł, Nr NIP 888-020-59-21, 

Regon 910041776, reprezentowanym przez: 

1. ……………………….. – ………………….. 

2. ……………………….. – …………………. 

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym” 

a 

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

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

reprezentowanym przez: 

1. ............................................ 

2. ............................................ 

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”. 
 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zdanie polegające na świadczeniu 

usługi stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej i elektronicznej osób i mienia (budynków  

i terenów), Zamawiającego, zlokalizowanych: 

a) przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku 

b) w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu gm. Brześć 

Kujawski, 

wraz z obsługą techniczną systemu alarmowego zainstalowanego w w/w obiektach. 

Szczegółowy zakres przedmiotu umowy precyzuje załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

9. Pod pojęciem fizyczna ochrona rozumie się stałą obecność pracowników Wykonawcy - Biura 

Ochrony na terenie obiektów Zamawiającego w celu udaremnienia bezpośredniego  

i bezprawnego zamachu na obiekty oraz mienie ochraniane, udaremnienia jego zaboru lub 

zniszczenia. 

10. Pod pojęciem elektroniczna ochrona rozumie się stały, całodobowy dozór sygnałów 

przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w systemie alarmowym Zamawiającego, który 

Wykonawca winien przyłączyć drogą radiową do Centrum Monitorowania Sygnałów 

Alarmowych Wykonawcy. 

11. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia wymagane przez prawo do realizacji 

zleconych przez Zamawiającego zadań przewidzianych niniejszą umową.  

12. Jeżeli koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób  

i mienia lub pozwolenie radiowe na monitorowanie drogą radiową, traci ważność przed 

zakończeniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 

kserokopii aktualnego dokumentu, zachowując jego ciągłość przez okres trwania niniejszej 

umowy, najpóźniej na dzień przed upływem terminu ważności dotychczasowego dokumentu. 

Kserokopia dokumentu winna zostać potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 
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Wykonawcę. W przypadku nie przedstawienia aktualnego dokumentu, Zamawiający może 

wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym. 

13. W przypadku wstrzymania przez właściwy organ działalności Wykonawcy lub utrata 

zezwolenia na prowadzenie przez Wykonawcę działalności w zakresie usługi wykonywanej  

na podstawie niniejszej umowy, Wykonawca ma obowiązek powiadomić niezwłocznie  

o tym fakcie Zamawiającego. W tym przypadku umowa ulegnie rozwiązaniu w trybie 

natychmiastowym. 

 

§ 2 

Strony ustaliły termin realizacji umowy na okres: 3 lata tj. od 01.03.2015 r. do 28.02.2018 r.,  

(w przypadku przesunięcia terminu ze względu na procedury związane z przeprowadzeniem 

niniejszego postępowania termin 3 lat realizacji zamówienia będzie liczony od daty 

podpisania umowy) 
 

§ 3 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) protokolarne przekazanie kluczy do obiektów, 

b) przekazanie dokumentacji dotyczącej obsługi urządzeń, które będą obsługiwane  

w ramach świadczonych usług, wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, 

c) przeszkolenia pracowników Wykonawcy, w zakresie obsługi urządzeń, które będą 

obsługiwane w ramach świadczonych usług, wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej 

SIWZ, 

d) przekazanie Wykonawcy wykazu telefonów osób, które należy powiadomić w pilnych  

i awaryjnych przypadkach, 

e) pisemne informowanie Wykonawcy z min. 3-dniowym wyprzedzeniem o zmianie godzin 

pracy pracowników ochrony pełniących służbę w Regionalnym Zakładzie Utylizacji 

Odpadów Komunalnych w Machnaczu, np. w przypadku soboty pracującej w RZUOK, 

f) pisemne lub telefoniczne wezwanie pracownika zabezpieczenia technicznego do obiektu 

ochranianego przez Wykonawcę, 

g) kontrola w zakresie spełnienia przez Wykonawcę wymagań, zatrudnienia pracowników  

na umowę o pracę, o których mowa w § 3 ust. 2 lit. e) niniejszej umowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) realizowanie przedmiotu umowy na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 sierpnia 

1997 r. o ochronie osób i mienia, z najwyższą starannością, rzetelnie i skutecznie oraz przy 

uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej działalności, 

b) wykonywanie przedmiotu umowy w czasie określonym w załączniku nr 1 do niniejszej 

umowy, zabezpieczając poszczególne obiekty pracownikami wpisanymi na listę 

kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej – zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 

1997 r. o ochronie osób i mienia, 

c) oznaczenie swoich pracowników w sposób jednolity umożliwiający ich identyfikację 

(jednolity strój oraz identyfikator imienny), 

d) wyposażenie swoich pracowników w książki czynności ochrony/dzienniki służby  

na posterunkach z możliwością ich archiwizowania we własnym zakresie przez okres 2 lat 

od daty dokonania ostatniego wpisu, 

e) dostarczenie Zamawiającemu imiennej listy pracowników Wykonawcy, którzy będą  

świadczyć usługi będące przedmiotem niniejszej umowy, w ilości określonej przez 

Wykonawcę, z zastrzeżeniem że Zamawiający określa minimalną ilość pracowników  

w ilości 11 osób – min. 8 pracowników ochrony fizycznej, min. 1 pracownika 

zabezpieczenia technicznego i min. 1 grupę interwencyjną w skład której wchodzą  
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min. 2 pracowników ochrony fizycznej – kadra pracownicza winna składać się z osób 

pełnosprawnych fizycznie, zatrudnionych na umowę o pracę, z załączeniem zaświadczenia 

właściwego Komendanta Wojewódzkiego Policji o wpisie na listę kwalifikowanych 

pracowników ochrony fizycznej. Powyższa lista powinna być dostarczona Zamawiającemu 

najpóźniej w dniu podpisania umowy, 

f) dostarczenie oświadczenia określającego formę i okres zatrudnienia wszystkich 

pracowników, którzy będą świadczyć usługi objęte przedmiotem niniejszego zamówienia. 

Powyższe oświadczenie powinno być dostarczona Zamawiającemu najpóźniej w dniu 

podpisania umowy, 

g) w przypadku zmian kadrowych w liście pracowników, Wykonawca zobowiązany jest  

do przedłożenia nowej listy, z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego względem 

pracowników ochrony, określonych w § 3 ust. 2 lit. e) niniejszej umowy, w terminie 7 dni 

od zaistnienia nowych okoliczności dla osób wykazanych przez Wykonawcę w ofercie,  

wraz z załączeniem zaświadczenia właściwego Komendanta Wojewódzkiego Policji  

o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz oświadczenia  

o formie i okresie zatrudnienia dla nowego pracownika.  

h) przyjęcie odpowiedzialności za działania swoich pracowników na zasadzie należytej 

staranności wykonania usługi, 

i) kierowanie pracą pracowników ochrony, którzy są pracownikami Wykonawcy i ponoszenia 

za nich pełnej odpowiedzialności, 

j) informowanie pracowników ochrony pełniących służbę w RZUOK w Machnaczu  

o zmianie godzin pracy, w przypadkach o których mowa w § 3 ust. 1 lit. e niniejszej 

umowy, 

k) przybycia grupy interwencyjnej/załogi patrolowej na interwencję do ochranianego obiektu 

Zamawiającego w czasie max …….. min. liczonym od chwili odebrania sygnału 

alarmowego - zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy,  

l) przybycie pracownika zabezpieczenia technicznego w czasie ……. h od chwili otrzymania 

wezwania od Zamawiającego na piśmie lub telefonicznie - zgodnie ze złożoną ofertą 

Wykonawcy, 

m) stosowanie środków przymusu bezpośredniego w przypadkach i na zasadach określonych 

przepisami prawa, 

n) przestrzeganie przepisów bhp i ppoż przy wykonaniu przedmiotu umowy, 

o) zachowanie w tajemnicy wszystkich informacji mających wpływ na bezpieczeństwo 

Zamawiającego oraz chronionych obiektów – w czasie trwania umowy, jak również po jej 

rozwiązaniu, 

p) obsługa urządzeń, określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, zgodnie  

z otrzymanymi instrukcjami i przeprowadzonym szkoleniem wraz z prowadzeniem 

stosownej dokumentacji w tym zakresie, 

q) ponoszenie odpowiedzialności wobec Zamawiającego za szkodę wynikłą z zawinionego 

niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, iż jego pracownicy zostali przeszkoleni i poinformowani  

o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia, które mogą wystąpić przy wykonywaniu usługi, 

a także, że osoby te są niekaralne i posiadają aktualne badania lekarskie stwierdzające brak 

przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku. 

4. W przypadku nieprawidłowego wykonania obowiązków związanych z realizacją przedmiotu 

niniejszej umowy przez pracowników ochrony, Wykonawca na pisemny wniosek 

Zamawiającego, zobowiązany jest do zmiany pracowników ochrony na innych  

w terminie 7 dni od daty zgłoszenia takiego żądania przez Zamawiającego. Zmiana 

pracowników ochrony może nastąpić wyłącznie na osoby o kwalifikacjach określonych  
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w § 3 ust. 2 lit. e) niniejszej umowy oraz po dostarczeniu Zamawiającemu dokumentów,  

o których mowa w § 3 ust. 2 lit. g) niniejszej umowy. 

 

§ 4 

1. Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego za straty wynikłe z niewłaściwego 

wykonywania czynności, chyba że nie ponosi winy za ich powstanie. 

2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek działań przyrody, 

kataklizmów, działań wojennych oraz innych czynników, na które Wykonawca nie miał 

wpływu, pomimo zachowania profesjonalnych czynności ochrony i którym nie mógł 

przeciwdziałać. 

3. Jeżeli polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej, złożona przez podpisaniem umowy, traci ważność 

przed jej zakończeniem, Wykonawca przedłoży ubezpieczenie OC, zachowując jego ciągłość 

przez okres trwania niniejszej umowy i dostarczy kopię polisy Zamawiającemu, najpóźniej  

na dzień przed upływem terminu ważności dotychczasowej polisy. Kopia polisy winna zostać 

potwierdzona za zgodność z oryginałem i podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku 

nie przedstawienia polisy Zamawiający może wypowiedzieć umowę w trybie 

natychmiastowym. 

 

§ 5 
1. Należność za usługę wyszczególnioną w § 1 niniejszej umowy za jedną roboczogodzinę dla 

pracownika ochrony ustala się na kwotę netto: …………………, powiększoną o podatek VAT 

(…%) w wysokości …………….., co stanowi kwotę brutto: ………………………… 

(słownie: …………………………………………….) 

2. Ogólny koszt ochrony w danym miesiącu wynikać będzie z przemnożenia ilości rzeczywiście 

przepracowanych godzin i powyższej stawki. 

3. Wartość umowy za usługę wyszczególnioną w § 1 niniejszej umowy, skalkulowana dla okresu 

3 lat, określona zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 2 i ofertowym 

stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Umowy, ustala się na kwotę: 

Cena netto: …………………….. + VAT (.......%) ................................... zł = 

Cena brutto: ....................................................... zł (słownie: ..................................................... 

....................................................................................................................................................). 

Powyższa wartość obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy,  

o którym mowa w § 1 niniejszej Umowy. 

4. W przypadku realizacji umowy w kwocie niższej niż wymieniona w ust. 3 Wykonawcy nie 

przysługuje roszczenie wykonania umowy w pełnej kwocie, albowiem wartość ta została 

określona na podstawie ilości szacunkowych. 

5. W czasie trwania umowy strony wiąże cena za jedną roboczogodzinę pracownika ochrony 

podana w ofercie. 

 

§ 6 
1. Należność za usługę (za dany miesiąc) wyszczególniona w § 5 ust. 2 niniejszej umowy będzie 

liczona na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego. 

2. Należność płatna będzie przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego na rachunek bankowy podany na fakturze Wykonawcy. 

3. Wykonawca będzie dołączał do faktury wykaz rzeczywistych ilości roboczogodzin 

pracowników ochrony, z podziałem dla każdego obiektu. 

4. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający zapłaci 

odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. 
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5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez swojego podpisu. 

 

§ 7 

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy bez udziału podwykonawców / lub Wykonawca 

zrealizuje przedmiot umowy z udziałem podwykonawców. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy i wprowadzenie zapisów przewidujących 

samodzielne wykonanie przedmiotu umowy, lub zwiększenie bądź zmniejszenie liczby 

podwykonawców – jeżeli Wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek  

w formie pisemnej. 

3. Wykonawca, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi 

ochrony, jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projekt tej umowy. 

4. Projekt umowy zgodny z wymogami wskazanymi w ust. 3 podlega akceptacji Zamawiającego 

w terminie 14 dni od dnia otrzymania. W przypadku milczenia Zamawiającego, przyjmuje się 

że Zamawiający zaakceptował projekt umowy. 

5. Po akceptacji projektu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu, umowę z podwykonawcą, zgodnie z zatwierdzonym wcześniej wzorem. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu kserokopię umowy poświadczonej za zgodność  

z oryginałem, w terminie 7 dni liczone od daty zawarcia umowy z podwykonawcą. 

 

§ 8 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych za nienależyte wykonanie umowy,  

a w szczególności za: 

a) opóźnienia w otwieraniu budynków (godziny określone w harmonogramie) przez 

pracowników Wykonawcy, 

b) dopuszczenia do wjazdu na chroniony teren nieuprawnionych pojazdów, 

c) dopuszczenia do pobrania przez osoby nieuprawnione kluczy do pomieszczeń biurowych, 

d) dopuszczenia do kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiającego, 

e) nie włączenia po zmroku oraz nie wyłączenia o świcie punktów oświetleniowych 

umieszczonych na zewnątrz chronionych obiektów, 

f) opuszczenia obiektów chronionych przez pracowników ochrony bez uzasadnionej 

przyczyny, 

g) nieprawidłowa obsługa urządzeń będących przedmiotem zamówienia wymienionych  

w wykazie rzeczowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy, 

2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa  

w ust. 1 Zamawiający niezwłocznie sporządzi protokół, w którym określi rodzaj naruszenia 

obowiązków i okoliczności poniesienia szkody. Protokół doręcza się Wykonawcy.  

 

§ 9 

1. Ustaloną przez strony formą odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy będą kary 

umowne. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących 

przypadkach: 

a) Za każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązku, o których mowa w § 8 ust. 1 

niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% miesięcznej 

wartości brutto, która przysługuje Wykonawcy za miesiąc, w którym nastąpiło zdarzenie. 

b) Za dopuszczenie do pracy pracowników niespełniających wymagań Zamawiającego,  

o których mowa w § 3 ust. 2 lit. e) niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną 

w wysokości 10% miesięcznej wartości brutto, która przysługuje Wykonawcy za miesiąc, 

w którym nastąpiło zdarzenie, za każdego pracownika. 
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c) Za brak dostarczenia Zamawiającemu dokumentów dla nowych pracowników ochrony,  

w przypadku zmian kadrowych, w terminie określonym w § 3 ust. 2 lit. g) niniejszej 

umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% miesięcznej wartości 

brutto, która przysługuje Wykonawcy za miesiąc, w którym nastąpiło zdarzenie, za 

każdego pracownika. 

d) Za brak zmiany pracownika ochrony, na pisemny wniosek Zamawiającego, w terminie 

określonym w § 3 ust. 4 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną  

w wysokości 10% miesięcznej wartości brutto, która przysługuje Wykonawcy za miesiąc, 

w którym nastąpiło zdarzenie. 

e) Za przekroczenie czasu przybycia grupy interwencyjnej/załogi patrolowej na interwencję 

oraz za przekroczenie czasu przybycia pracownika zabezpieczenia technicznego,  

które zostały określone w § 3 ust. 2 pkt. k i l niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci karę 

umowną w wysokości 1% miesięcznej wartości brutto, która przysługuje Wykonawcy za 

miesiąc, w którym nastąpiło zdarzenie, za każdą minutę opóźnienia w przypadku grupy 

interwencyjnej/załogi patrolowej lub za każdą godzinę opóźnienia w przypadku 

pracownika zabezpieczenia technicznego. 

f) Za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, o których 

mowa w § 7 niniejszej umowy, w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy,  

o której mowa w § 5 ust. 3 niniejszej umowy. 

g) Za nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy, w wysokości 0,5% wartości 

brutto przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 ust. 3 niniejszej umowy. 

h) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – kary umowne  

w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 5 ust. 3 

niniejszej umowy. 

3. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej w wysokości 5% 

wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 5 ust. 3 w razie odstąpienia 

Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Zamawiający. 

4. Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia należności z tytułu kar umownych  

z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za realizację usługi będącą przedmiotem 

niniejszej umowy lub wystawić notę obciążeniową Wykonawcy. 

5. W przypadku gdy wysokość ustanowionych kar umownych nie rekompensuje Zamawiającemu 

szkody jaką poniósł w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez 

Wykonawcę, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.  

 

§ 10 

1. Jako gwarancję rzetelnego wywiązania się z warunków umowy, Wykonawca wniesie 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ...................... w wysokości 

.................. zł co stanowi 5% wartości oferty brutto. 

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania umowy. W przypadku gdy Wykonawca nie wywiąże się  

z obowiązków wynikających z niniejszej umowy, Zamawiający upoważniony jest do 

dysponowania kwotą o której mowa w ust. 1. 

3. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi po upływie 30 dni od dnia 

wygaśnięcia niniejszej umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w pieniądzu nastąpi wraz  

z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, pomniejszonymi  

o koszty prowadzenia rachunku, koszt prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

Wykonawcy oraz koszty, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. 
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§ 11 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy oraz naliczenia 

kary umownej określonej w § 9 ust. 2 lit. h) niniejszej umowy w następujących przypadkach: 

1. Wykonawcy zostanie cofnięta lub ograniczona koncesja na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia. 

2. Brak przedłożenia Zamawiającemu kserokopii koncesji na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, pozwolenia radiowego na monitorowanie 

drogą radiową lub polisy ubezpieczeniowej, w celu zachowania ich ciągłości przez okres 

trwania niniejszej umowy, w terminie określonym w niniejszej umowie. 

3. Co najmniej dwukrotnie nie wykonał lub nienależyte wykonał obowiązki wynikające  

z niniejszej umowy, potwierdzone protokołem sporządzonym przez Zamawiającego. 

 

§ 12 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, 

pod rygorem nieważności. 

2. Zgodnie z art. 144 uPzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy  

w stosunku do treści oferty gdy: 

1) ewentualna zmiana podwykonawców, z zastrzeżeniem posiadania przez tych 

podwykonawców, co najmniej takich samych właściwości (kwalifikacji), pod rygorem 

niedopuszczenia podwykonawców do wykonania zamówienia; 

2) zmiana sposobu realizacji zamówienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę,  

na realizację z udziałem podwykonawców, z zastrzeżeniem, iż podwykonawcy będą 

posiadać właściwości niezbędne, do realizacji danej części zamówienia oraz właściwości, 

w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, a dotyczącym braku podstaw do wykluczenia  

z postępowania. 

3) zmiana w składzie osobowym pracowników ochrony – Wykonawca zobowiązany jest  

do wymiany/zatrudnienia pracownika pełnosprawnego fizycznie, na umowę o pracę, który 

jest wpisany na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. W terminie 7 dni 

od dnia zatrudnienia pracownika Wykonawca przedłoży Zamawiającemu zaświadczenie  

o wpisie wydane przez Właściwego Komendanta Wojewódzkiego Policji wraz  

z oświadczeniem Wykonawcy określające formę i okres zatrudnienia nowego pracownika. 

Po upływie w/w terminu Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od niniejszej 

umowy w terminie kolejnych 30 dni; 

4) zmiana ilości pracowników ochrony i godzin pracy tj. rezygnacja z części przedmiotu 

umowy w sytuacji, w której nie mógł przewidzieć w chwili przygotowania przedmiotu 

zamówienia. W tym przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za 

wykonany przedmiot zamówienia; 

5) zmiana urzędowej stawki podatku od towarów i usług; 

6) zmiana 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; 

7) zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu  

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

8) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających wpływ 

na realizację zamówienia. 

5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp zmiana danych teleadresowych 

lub osób reprezentujących strony. 

6. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu  

jest przedłożenie przez jedną ze Stron niniejszej umowy drugiej Stronie wniosek o dokonanie 
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zmian wraz z pisemnym uzasadnieniem i/lub stosownym dokumentem potwierdzającym 

zasadność dokonania tej zmiany. 

7. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 5 niniejszej umowy, będzie podlegało 

waloryzacji, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt. 5-7 niniejszej umowy, na pisemny wniosek 

Wykonawcy zawierający uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen,  

z zastrzeżeniem, że pierwsza waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić po upływie 12 m-cy 

świadczenia usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy. 

 

§ 13 

1. Zamawiający wyznacza koordynatora w osobie: 

…………………………………………………. 

nr tel. ……………………………………….. nr fax ……………………………….................. 

adres e-mail …………………………………… 

2. Wykonawca wyznacza koordynatora w osobie: 

…………………………………………………. 

adres do korespondencji:……………………………………………………………………….. 

nr tel. ………………………………………, nr fax ……………………………….............. 

adres e-mail …………………………………… 

3. Osoby uprawnione, wykazane w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, zobowiązane są do kontroli 

pracy pracowników ochrony. Każdorazowo kontrola przez osoby uprawnione winna być 

potwierdzona stosownym wpisem do książki czynności ochrony/dziennika służby 

prowadzonego przez pracowników ochrony. 

4. Książka czynności ochrony/dziennik służby z przebiegu służby pracowników ochrony winny 

być pozostawione w chronionych budynkach w miejscach wyznaczonych przez 

Zamawiającego i udostępnione do wglądu przez osoby uprawnione do kontroli pracy 

pracowników ochrony. 

 

§ 14 

1. Zamawiający oświadcza, iż posiada wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością  

i Środowiskiem oraz BHP zgodnie z wymogami norm PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001 

oraz OHSAS 18001. 

2. W związku z wdrożonym zintegrowanym systemem zarządzania oraz zidentyfikowanymi 

zagrożeniami, Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) zapoznania się z udostępnionymi instrukcjami i procedurami, 

b) przestrzegania i stosowania się do poleceń personelu przedsiębiorstwa, 

c) bezwzględnego przestrzegania obowiązujących procedur bezpieczeństwa. 

oraz pisemnego potwierdzenia zapoznania się z niniejszą dokumentacją. 

 

§ 15 
W sprawach nie unormowanych umową mają zastosowania przepisy Kodeksu cywilnego  

i ustawy o zamówieniach publicznych wraz z aktami wykonawczymi. 

 

§ 16 
Spory wynikłe na tle niniejszej umowy są rozstrzygane przez sąd cywilny właściwe ze względu na 

miejsce zawarcia umowy. 

 

§ 17 
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej  

ze stron. 
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 ZAMAWIAJĄCY:         WYKONAWCA: 

 

 
 

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

 

 

 

Załączniki: 

1. Wykaz rzeczowy. 

2. Formularz cenowy. 

3. Formularz ofertowy Wykonawcy. 

4. Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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Załącznik nr 1 do Umowy 

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UMOWY 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej  

i elektronicznej obiektów, osób i mienia Zamawiającego zlokalizowanego:  

a) przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku, 

b) w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu gm. Brześć 

Kujawski, 

 wraz z obsługą techniczną systemu alarmowego zainstalowanego w w/w obiektach 

Zamawiającego. 

 

2. Zasady wykonywania przedmiotu zamówienia: 

2.1. Ochrona osób i mienia Zamawiającego winna być realizowana na zasadach określonych  

w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. 

2.2. Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualną koncesję na prowadzenie działalności  

w zakresie usług ochrony i mienia uprawniającą do świadczenia takich usług – zgodnie  

z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. 

2.3. Stała bezpośrednia ochrona fizyczna w obiektach o których mowa w pkt. 1 a) i b) 

winna być realizowana w oparciu o pracowników ochrony posiadających wpis na 

listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej – zgodnie z wymogami 

ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia oraz doświadczenie  

w wykonywaniu prac ochroniarskich. Zadanie winno być realizowane w oparciu  

o osoby pełnosprawne fizycznie i zatrudnione przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę na umowę o pracę. 

2.4. Stała, całodobowa ochrona elektroniczna sygnałów przesyłanych, gromadzonych  

i przetwarzanych w systemie alarmowym Zamawiającego w obiektach, o których mowa 

w pkt. 1 a) i b) w oparciu o płytę i przekaźnik zainstalowany w siedzibie 

Zamawiającego. Wykonawca winien podłączyć drogą radiową lokalny system alarmowy 

zainstalowany w obiektach Zamawiającego do Centrum Monitorowania Sygnałów 

Alarmowych Wykonawcy. 

2.5. Wykonawca dostosuje obecny system alarmowy zainstalowany w obiektach, o których 

mowa w pkt. 1 a) i b) do własnych wymogów monitorowania. 

2.6. Zabezpieczenie techniczne polegające na eksploatacji, konserwacji i naprawach systemu 

alarmowego Zamawiającego.  

2.7. Prowadzenie cyklicznych obchodów terenu. 

2.8. Pracownicy ochrony pełniący służbę na obiektach Zamawiającego powinni posiadać 

jednolity strój oraz identyfikator imienny umożliwiający ich rozpoznanie. 

2.9. Zapewnienie bezpieczeństwa osób znajdujących się w granicach ochranianych terenów  

i obiektów Zamawiającego. 

2.10. Ochrona obiektów, terenu, pomieszczeń, urządzeń i sprzętu Zamawiającego przed 

dostępem do nich osób nieuprawnionych. 

2.11. Ochrona mienia Zamawiającego przed kradzieżą, pożarem, zniszczeniem lub 

uszkodzeniem. 

2.12. Zapobieganie zakłóceniom porządku na terenie należącym do Zamawiającego, 

ujawnianie faktów dewastacji mienia Zamawiającego oraz powiadamianie 

Zamawiającego o tych zdarzeniach. 
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2.13. Podejmowanie interwencji w razie zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia lub 

naruszenia porządku na terenie lub w obiektach Zamawiającego. 

2.14. Podejmowanie interwencji na uzasadnione żądanie upoważnionych pracowników 

Zamawiającego. 

2.15. Zapobieganie niepożądanym zdarzeniom w chronionych obiektach i terenach,  

a w przypadku ich wystąpienia, podejmowanie odpowiednich działań w tym 

powiadomienie i współdziałanie z odpowiednimi służbami, jak Policja, Straż Pożarna, 

Straż Miejska, Pogotowie Energetyczne, Wodociągowe, itp. w szczególności, gdy 

zdarzenie dotyczy: kradzieży, pożaru, awarii instalacji elektrycznej, telefonicznej, 

wodno-kanalizacyjnej, zakłócenia porządku itp. 

2.16. Bieżące prowadzenie książki czynności ochrony, prowadzenie dokumentacji dotyczącej 

służby, zaistniałych szczególnych zdarzeń, dokonywanych kontroli, zaleceń 

przełożonych, itp. 

2.17. Niezwłoczne informowanie osób upoważnionych ze strony Zamawiającego o wszelkich 

awariach, przestępstwach lub innego rodzaju zagrożeniach dla mienia i osób  

w obiektach Zamawiającego lub na terenie objętym dozorem. 

2.18. Niezwłoczne powiadamianie organów ścigania o czynach przestępczych zaistniałych na 

terenie należącym do Zamawiającego i zabezpieczenie miejsca ich popełnienia do czasu 

przybycia organów ścigania. 

 

3. Szczegółowe zasady ochrony osób, obiektów i mienia w siedzibie Zamawiającego 

zlokalizowanej przy ul. Komunalnej 4: 

3.1. Do obiektów objętych ochroną fizyczną zalicza się niżej wymienione budynki 

znajdujące się w obrębie ogrodzenia przy ul. Komunalnej 4 tj.: 

a) budynek dwukondygnacyjny administracyjno – biurowy, 

b) budynek dwukondygnacyjny administracyjno – socjalny, 

c) budynek warsztatowy przyległy do budynku administracyjnego, 

d) budynki magazynowe, 

e) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 

f) budynki garażowe, 

g) budynek OC, 

h) portiernia, 

i) park maszynowy, 

j) budynek kontenerowej stacji paliw, 

k) budynek myjni samochodowej, 

l) plac manewrowy. 

3.2. Ochrona fizyczna osób, obiektów i mienia realizowana będzie przez 1 pracownika 

ochrony w formie stałej i bezpośredniej w dni robocze od poniedziałku do piątku  

w systemie całodobowym oraz w dni wolne od pracy tj.: soboty, niedziele oraz 

święta w systemie całodobowym. 

3.3. Ochrona elektroniczna realizowana będzie w systemie całodobowym we wszystkie 

dni tygodnia, niedziele oraz święta przy wykorzystaniu istniejącego lokalnego 

systemu alarmowego polegająca na stałej obserwacji i odbieraniu sygnałów  

z obiektów położonych we Włocławku przy ul. Komunalnej 4. W przypadku 

otrzymania sygnału o alarmie, Wykonawca winien zapewnić podjęcie niezwłocznej 

interwencji przez załogę patrolową z równoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. 

W ramach niniejszego monitoringu monitorowane będą sygnały alarmowe włamania 

oraz napadu, które będą transmitowane drogą radiową. 
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Zadaniem Wykonawcy będzie odebranie sygnału alarmowego z monitorowanego 

obiektu, podjęcie interwencji przez zmotoryzowane patrole interwencyjne. Od chwili 

odebrania sygnału alarmowego, interwencja w chronionym obiekcie winna być podjęta 

w czasie max ….… min. zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy. 

 

3.4. Do zadań pracownika ochrony fizycznej będzie należało: 

a) obsługa portierni, przy czym zabrania się: wpuszczania osób nieuprawnionych na 

teren portierni oraz pozostawienia portierni otwartej bez nadzoru, 

b) obsługa systemu alarmowego, 

c) obsługa centrali telefonicznej, przełączanie rozmów telefonicznych do właściwych 

działów, 

d) bieżące śledzenie zapisów z kamer zlokalizowanych na terenie przedsiębiorstwa, 

e) obsługa uchylnej bramki wejściowej,  

f) bieżące śledzenie tankowań służbowych pojazdów będących własnością 

Zamawiającego przez pracowników przedsiębiorstwa oraz informowanie 

Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach, które wystąpią podczas 

tankowań, 

g) dokonywanie obchodów terenu z częstotliwością min. 2 razy w nocy oraz podczas 

przekazywania zmian – co winno być odnotowane w dzienniku pracy, 

h) kontrola osób pobierających i zdających klucze do pomieszczeń biurowych, 

i) ochrona urządzeń łączności przed osobami nieuprawnionymi, 

j) ochrona sprzętu technicznego znajdującego się na terenie zakładu przed dostępem 

osób nieuprawnionych, 

k) kontrola interesantów wchodzących na teren biurowca do części administracyjno  

– biurowej, 

l) taktowne i profesjonalne traktowanie interesantów oraz udzielanie im niezbędnych 

informacji, 

m) ochrona zakładu przed wtargnięciem osób nieuprawnionych, 

n) obsługa bramy wjazdowej przy budynku administracyjno – biurowym, kontrola 

wjazdu i wyjazdu samochodów uprawionych do wjazdu na teren zakładu, 

o) otwieranie bramy wjazdowej dla wyjeżdżających do pracy śmieciarek o godz. 5:00, 

wyjazdy we wcześniejszych godzinach możliwe tylko i wyłącznie za zgodą 

Kierownika Działu Technicznego lub Mistrza Działu Technicznego odnotowana  

w specjalnym dzienniku znajdującym się na portierni, 

p) otwieranie i zamykanie drugiej bramy wjazdowej do: Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych, Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej oraz 

Stowarzyszenia OLIGO, w godzinach: 

 w dni robocze od poniedziałku do piątku: otwarcie bramy o godz. 6:30, 

zamknięcie bramy o godz. 20:30, 

 w soboty: otwarcie bramy o godz. 8:30, zamknięcie bramy o godz. 14:30, 

 w niedziela i święta – brama zamknięta, 

 jednorazowa zmiana godzin otwierania i zamykania drugiej bramy wjazdowej  

możliwa tylko po otrzymaniu pisemnej dyspozycji uprawnionego pracownika 

przedsiębiorstwa. 

q) śledzenie sygnalizacji dźwiękowej centrali wentylacyjnej i w przypadku 

wystąpienia sygnału alarmowego, niezwłoczne telefoniczne, informowanie 

pracowników obsługi centrali (dane kontaktowe pracowników obsługi centrali 

zostaną udostępnione Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie), 
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r) otwieranie i zamykanie budynku, 

s) obsługa punktów oświetleniowych, 

t) czuwanie nad bezpieczeństwem pracowników zakładu i interesantów, 

u) utrzymanie należytej czystości w pomieszczeniu portierni, 

v) realizowanie wszystkich zadań wynikających z Zarządzeń wydawanych przez 

Prezesa Zarządu PGK „Saniko” w zakresie ochrony i kontroli obiektów i mienia, 

w) odśnieżanie wejścia głównego do siedziby firmy przed rozpoczęciem pracy zakładu. 

 

4. Szczegółowe zasady ochrony obiektów i mienia RZUOK w Machnaczu: 

4.1. Do obiektów objętych ochroną fizyczną zalicza się niżej wymienione budynki  

znajdujące się w obrębie ogrodzenia na terenie RZUOK w Machnaczu tj.: 

a) budynek sortowni, 

b) hala magazynowa, 

c) budynek generatorów prądu, 

d) budynek wagowy z częścią socjalną, 

e) park maszynowy, 

f) teren składowiska, 

g) tunele foliowe, 

h) komposter, 

i) kontener ssawy, 

j) kontener punktu zbiorczego ujęcia biogazu, 

k) instalacja do przetwarzania odpadów biodegradowalnych. 

4.2. Ochrona obiektów i mienia realizowana będzie w formie bezpośredniej ochrony 

fizycznej przez 2 pracowników ochrony w następujące dni i godziny: 

- dni robocze tj.: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. od 21
00

-6
00

  

- dni wolne od pracy oraz święta – ochrona całodobowa. 

4.3. Ochrona elektroniczna realizowana będzie w systemie całodobowym we wszystkie 

dni tygodnia, niedziele oraz święta przy wykorzystaniu istniejącego lokalnego 

systemu alarmowego polegająca na stałej obserwacji i odbieraniu sygnałów  

z obiektów położonych na terenie RZUOK w Machnaczu gm. Brześć Kujawski.  
W przypadku otrzymania sygnału o alarmie Wykonawca winien zapewnić podjęcie 

niezwłocznej interwencji przez załogę patrolową z równoczesnym powiadomieniem 

Zamawiającego. 

 W ramach niniejszego monitoringu monitorowane będą sygnały alarmowe włamania oraz 

napadu, które będą transmitowane drogą radiową. 

 Zadaniem Wykonawcy będzie odebranie sygnału alarmowego z monitorowanego obiektu, 

podjęcie interwencji przez zmotoryzowane patrole interwencyjne. Od chwili odebrania 

sygnału alarmowego, interwencja w chronionym obiekcie winna być podjęta w czasie 

max ……… min. zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy. 

4.4. Do zadań pracownika ochrony fizycznej będzie należało: 

a) ochrona zakładu przed dostępem osób nieuprawnionych, 

b) obsługa systemu alarmowego, 

c) bieżące śledzenie zapisów z kamer zlokalizowanych na terenie przedsiębiorstwa, 

d) dokonywanie obchodów terenu co 2 godziny w dzień i min. 4 w nocy oraz podczas 

przekazywania zmian – co winno być odnotowane w dzienniku pracy, 

e) podczas obchodów terenu kontrola w zakresie 

− czy na teren zakładu nie wtargnęły osoby nieupoważnione, 

− czy nie występuje zjawisko samozapłonu odpadów na składowisku oraz  

w obiektach hal magazynowych oraz przyjęcia odpadów, 
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− podejmowanie akcji ratowniczej z wykorzystaniem sprzętu p. poż. w sytuacjach 

awaryjnych. 

f) obsługa urządzenia komposter w zakresie: 

 śledzenia czy komposter pracuje prawidłowo, 

 dokonywania odczytów i zapisów parametrów pracy kompostera, 

 utrzymania właściwych parametrów CO2 i NH3, 

 utrzymania właściwej temperatury pracy kompostera, 

 kontrolowanie ilości materiału w skrajnych komorach kompostera, 

 dokonywanie załadunków i wyładunków kompostera wg. wskazań 

Zamawiającego, 

 włączanie nadmuchu powietrza każdorazowo po załadunku kompostera i mniej 

więcej co 2, 3 godziny na okres ok. 15 min. 

 prowadzenie dziennych kart ewidencji wykonywanych usług, o których mowa 

powyżej i przekazywanie ich Kierownikowi RZUOK lub Mistrzowi RZUOK. 

g) rejestrowanie przywożonych odpadów do zakładu z wyłączeniem wprowadzania 

danych do programu, 

h) obsługa dwóch wag elektronicznych, 

i) obsługa bramy wjazdowej, kontrola wjazdu i wyjazdu samochodów uprawionych  

do wjazdu na teren zakładu, 

j) utrzymanie należytej czystości w pomieszczeniu portierni tj. pomieszczeniu 

wagowego, 

k) utrzymanie w należytej czystości wagi oraz likwidowanie śliskości na wadze  

w okresie zimy, 

l) otwieranie i zamykanie budynków, 

m) obsługa punktów oświetleniowych, 

n) obsługa systemu sygnalizacji pożarowej, 

o) obsługa pieca olejowego w przypadku zatrzymania pracy jednostki kogeneracyjnej  

- postępowanie zgodnie z instrukcją użytkowania pieca, 

p) wykonywanie codziennej kontroli systemu grzewczego oraz po uruchomieniu pieca 

olejowego w przypadku zatrzymania pracy jednostki kogeneracyjnej, kontrola ta 

obejmuje: 

− kontrolę pracy wszystkich pompek i nagrzewnic (kabina 1 i 2) znajdujących się  

w poszczególnych obiektach RZUOK tj. w budynku hali obróbki odpadów,  

w budynku socjalnym oraz w tunelach foliowych, 

− kontrolę temperatury w tunelach foliowych, w przypadku bardzo niskich 

temperatur w okresie produkcji kwiatów 3 - 5°C, należy postępować zgodne ze 

wskazaniami Zamawiającego, 

− kontrolę ogrzewania instalacji przeciwpożarowej na hali sortowniczej, 

− kontrolę temperatury w pomieszczeniu agregatu, w którym temperatura minimalna 

może wynosić +5°C, w przypadku spadku temperatury należy włączyć 

nagrzewnice znajdującą się w budynku agregatu,  

q) uruchomianie agregatu prądotwórczego małej mocy typu Bekum w sytuacji zaniku 

napięcia w sieci zasilającej – postępowanie zgodnie z instrukcją użytkowania 

agregatu, 

r) uruchomienie pompo ssawy w pomieszczeniu agregatów – wyłącznie na telefoniczne 

zgłoszenie przez Kierownika RZUOK, 

s) obsługa instalacji wykrywania pożaru na terenie RZUOK w Machnaczu – 

postępowanie zgodnie z opracowaną instrukcją, 
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t) śledzenie sygnalizacji dźwiękowej centrali wentylacyjnej i w przypadku wystąpienia 

sygnału alarmowego, niezwłoczne telefoniczne, informowanie pracowników obsługi 

centrali (dane kontaktowe pracowników obsługi centrali zostaną udostępnione 

Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie), 

u) niezwłoczne telefoniczne informowanie Kierownika RZUOK lub Mistrza 

Zmianowego RZUOK, o awariach i innych problemach zaistniałych w RZUOK, 

v) składanie przed końcem pracy, raportów z wszystkich nieprawidłowości 

stwierdzonych w trakcje prowadzonej służby na obiekcie RZUOK, Mistrzowi 

Zmianowemu RZUOK lub Brygadziście Składowiska, 

w) odśnieżanie chodników w otoczeniu budynku socjalnego oraz części placu wzdłuż 

pasów prowadzących do hali obróbki odpadów oraz pomieszczeń biurowych, 

x) realizowanie wszystkich zadań wynikających z Zarządzeń wydawanych przez 

Prezesa Zarządu PGK „Saniko” w zakresie ochrony i kontroli obiektów i mienia. 

 

5. Obsługa, konserwacja i naprawa urządzeń systemu alarmowego. 

Obsługa, konserwacja i naprawa urządzeń systemu alarmowego będzie polegała na: 

- usuwaniu błędnych komunikatów, 

- wpisywaniu nowych danych do systemu tj. nowe kody użytkowników, 

- kasowaniu starych kodów, 

- kontroli i ocenie stanu technicznego, 

- wymianie zużytych podstawowych elementów, 

- sprawdzaniu, smarowaniu i czyszczeniu, 

- montażu i demontażu urządzeń (elementów). 

Pod pojęciem naprawy rozumie się wykonywanie wszelkich innych niż ujęte w zakresie 

przeglądu konserwacyjnego czynności zapewniające prawidłową pracę systemu alarmowego 

zainstalowanego w obiektach Zamawiającego. 

Czas przybycia pracownika zabezpieczenia technicznego od chwili otrzymania wezwania  

od Zamawiającego wynosi ………… h zgodnie z złożoną ofertą Wykonawcy. 

 
 

 

 

 

          ZAMAWIAJĄCY:  WYKONAWCA: 

 
 

 

    ……………………………. ………………………………. 
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       Załącznik Nr 2 do Umowy 

 

 

FORMULARZ CENOWY 
 

Okres wykonywania usług –3 lata od 01.03.2015 r. do 28.02.2018 r. 

A. Średnia ilość dni w m-cu –                       30,5 D. Stawka za 1 rbh: 

1. Komunalna 4, Włocławek  

….................. zł netto    ……………… zł brutto 

2. RZUOK, Machnacz  

…………… zł netto     …………….. zł brutto 

B. Średnia ilość dni roboczych  w m-cu –     21,1 

C. Średnia ilość dni wolnych w m-cu –          9,4 

Lp. Rodzaj usługi 
Czas 

realizacji 

Cena netto 

za miesiąc 

Wartość 

VAT 

Cena brutto 

za miesiąc 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 

Ochrona fizyczna i elektroniczna całodobowa 

obiektów przy ul. Komunalnej 4 w pełnym 

zakresie zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia w rozdz. III SIWZ (realizowana 

we wszystkie dni tygodnia). 

/stawka za 1 rbh Komunalna x  

1 pracownik ochrony x 24h x 30,5/ 

24 h    

2. 

Ochrona fizyczna i elektroniczna obiektów 

RZUOK w Machnaczu realizowana w dni 

robocze tj. od poniedziałku do piątku w 

pełnym zakresie zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia w rozdz. III SIWZ. 

/stawka za 1 rbh Machnacz x  

2 pracowników ochrony x 9h x 21,1/ 

9 h    

3. 

Ochrona fizyczna i elektroniczna obiektów 

RZUOK w Machnaczu realizowana w dni 

wolne od pracy tj. soboty, niedziele i święta 

w pełnym zakresie zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia w rozdz. III SIWZ. 

/stawka za 1 rbh Machnacz x  

2 pracowników ochrony x 24h x 9,4/ 

24 h    

4. Razem/ m-c -    

 

 

1. Koszt usługi netto za okres 3 lat   ..................................... zł netto 

(poz. Lp. 4 kol. 4 x 36 m-cy) 

+ podatek VAT (.....%)     ..................................... zł 

2. Koszt usługi brutto za okres 3 lat  ..................................... zł brutto 
 

 

          ZAMAWIAJĄCY:  WYKONAWCA: 

 
 

 

    ……………………………. ………………………………. 
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BZ/ZP.01/07/01/15.                                                                                  Załącznik Nr 5 do SIWZ 
 

 

OŚWIADCZENIE  W  TRYBIE  ART.  22  UST. 1 

USTAWY  PRAWO  ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH 

 

 

 

Nazwa Wykonawcy: ................................................................................................................. 

Adres Wykonawcy:  ................................................................................................................. 

 

 

 

Oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). 

 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

 

2. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia;  

 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 

 

UWAGA: prosimy o nie zmienianie formy załącznika 

 

 

 

 

      Podpis i pieczęć: ................................................ 
                (osoba / osoby upoważnione do 

                      podpisania oferty w imieniu Wykonawcy) 

 

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

 

 
 
Zgodnie z art. 297 § 1 Ustaw Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 ze zm) Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub 

jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarcza na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami 

publicznymi […] – zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo 
nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego […] zamówienia, podlega karze 

pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.  
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BZ/ZP.01/07/01/15.                                                                                  Załącznik Nr 6 do SIWZ 

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE WYKONAWCY 

wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat
*
 usług ochrony fizycznej i elektronicznej 

 
 

Nazwa Wykonawcy: ........................................................................................................ 

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

Nazwa i Adres 

Zamawiającego 
Przedmiot usługi 

Całkowita wartość 

brutto w tys. zł. 

Data rozpoczęcia 

świadczenia usług 

/dzień,m-c,rok/ 

Data zakończenia 

świadczenia usług 

/dzień,m-c,rok/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Wykonawca winien wykazać się min. 3-ma usługami zgodnymi z przedmiotem niniejszego zamówienia 

tj. w zakresie łącznego świadczenia usług ochrony fizycznej i elektronicznej osób i mienia, o wartości 

min. 300.000,00 zł brutto każda usługa, wykonane w systemie ciągłym przez okres min. 12 m-cy 

(zgodnie z warunkiem określonym w rozdz. V. pkt. V.I. ppkt. b SIWZ). 

Wykonawca winien załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie. 
 

*
 Jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 3 lata, Wykonawca winien wykaz wykonanie 

usług w okresie prowadzenia działalności. 
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UWAGA:  

1. Prosimy o nie zmienianie formy załącznika. 

2. Przez jedną usługę Zamawiający rozumie świadczenie realizowane w ramach jednej umowy. W przypadku 

usług wykonywanych (świadczenia okresowe lub ciągłe) – doświadczeniem wykonawcy są usługi zrealizowane 

do daty składania ofert w niniejszym postępowaniu. Wykonawca podaje wartość i zakres wykonywanych usług 

w ramach wykonywanej umowy do dnia składania oferty, a nie łączną wartość i zakres umowy. 

3. Definicja ochrony elektronicznej została sprecyzowana przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia 

– rozdz. III pkt. 3 SIWZ. 

 
 

 

 

 

 

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

 

Podpis i pieczęć: .............................................. 
                       (osoba / osoby upoważnione do 

                     podpisania oferty w imieniu Wykonawcy) 
 

 

 
Zgodnie z art. 297 § 1 Ustaw Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 ze zm) Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub 

jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarcza na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami 

publicznymi […] – zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, 
pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego […] zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 

3 miesięcy do lat 5.  
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BZ/ZP.01/07/01/15.                    Załącznik Nr 7 do SIWZ 
 

 

INFORMACJA 

DOT.  RADIOWEJ STACJI  MONITOROWANIA ALARMÓW 

 
 

Nazwa Wykonawcy:  ……………………………………………….............................................. 

Adres Wykonawcy: …………………………………………………………………………....... 

  
 

Adres lokalizacji stacji monitorowania alarmów Wykonawcy: 

...………………………...……………………………….. 

…..……………………………………………………….. 

1. Podstawa dysponowania Stacją Monitorowania Alarmów: 

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

2. Zasięg działania stacji: ……………………………………………………………………….. 

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

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

3. Wyposażenie techniczne stacji: ……………..………………………………………................ 

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

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

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

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

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

 

Wykonawca winien dysponować radiową stacją monitorowania alarmów, wyposażoną  

w radiową bazę odbiorczą działającą w paśmie strzeżonym, która swym zasięgiem obejmuje 

teren miasta Włocławka oraz Machnacz, gm. Brześć Kujawski, zgodnie z warunkiem 

określonym w rozdz. V. pkt. V.I. ppkt. c SIWZ. 

 
UWAGA: prosimy o nie zmienianie formy załącznika 

 

Podpis i pieczęć: ............................................................ 
      (osoba / osoby upoważnione do podpisania    

              oferty w imieniu Wykonawcy) 

…………………………………., dnia ……………………. 
 

Zgodnie z art. 297 § 1 Ustaw Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 ze zm.) Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub 
jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarcza na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami 

publicznymi […] – zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo 

nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego […] zamówienia, podlega karze 
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.  



BZ/ZP.01/07/01/15.                     Załącznik Nr 8 do SIWZ 
 

 

WYKAZ OSÓB 

UCZESTNICZĄCYCH W WYKONANIU ZAMÓWIENIA 
 

 

Lp. Imię i nazwisko  

Kwalifikacje 

zawodowe, 

wykształcenie, rodzaj 

posiadanych uprawnień 

Doświadczenie 

zawodowe – 

(staż pracy) 

ilość lat pracy 

w charakterze 

pracownika 

ochrony/zabez

pieczenia 

technicznego 

Osoba 

pełnosprawna 

fizycznie 

Informacja  

o podstawie do 

dysponowania 

osobą 

Zakres 

działania grupy 

interwencyjnej 

P
ra

co
w

n
ic

y
 

o
ch

ro
n

y 
fi

zy
c
zn

e
j 

   tak/nie*  --- 

   tak/nie*  --- 

   tak/nie*  --- 

   tak/nie*  --- 

   tak/nie*  --- 

   tak/nie*  --- 

   tak/nie*  --- 

   tak/nie*  --- 

P
ra

co
w

n
ik

 

za
b

ez
p

ie
cz

en
ia

 

te
ch

n
ic

zn
eg

o
 

   tak/nie*  --- 
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P
ra

c
o

w
n

ic
y
 

o
ch

ro
n

y 
fi

zy
c
zn

e
j 

w
ch

o
d

zą
cy

 w
 s

k
ła

d
 

g
ru

p
a

 i
n

te
rw

e
n

cy
jn

a
 

   

tak/nie*  

 

 

 

tak/nie* 

  

 

Wykonawca wykaże, że dysponuje wykwalifikowaną kadrą pracowniczą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu 

zamówienia w tym: 

 min. 8 pracowników ochrony fizycznej 

 min. 1 pracownika zabezpieczenia technicznego,  

 min. 1 grupą interwencyjną, składającą się min. z 2 pracowników ochrony fizycznej, pracującą w systemie 

całodobowym na terenie miasta Włocławka i gminy Brześć Kujawski, którzy będą uczestniczyć w wykonaniu 

zamówienia. 

 

Kadra pracownicza, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia musi składać się z osób pełnosprawnych 

fizycznie, zatrudnionych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na umowę o pracę, posiadający wpis na listę 

kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej – zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie 

osób i mienia każdy z wykazanych pracowników, zgodnie z warunkiem określonym w rozdz. V. pkt. V.I. ppkt. c) SIWZ.  
 

 

UWAGA: prosimy o nie zmienianie formy załącznika 

 

* - niepotrzebne skreślić 

Podpis i pieczęć: .............................................. 
               (osoba / osoby upoważnione do 

                   podpisania oferty w imieniu Wykonawcy) 

 

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

Zgodnie z art. 297 § 1 Ustaw Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 ze zm) Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki 

organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarcza na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi […] – 
zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie 

dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego […] zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 
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BZ/ZP.01/07/01/15.                       Załącznik Nr 9 do SIWZ 

 

 

 

 

 

Oświadczenie 
 

 
 

Oświadczam/y, że pracownicy ochrony fizycznej, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia pn.: „Świadczenie usługi ochrony fizycznej i elektronicznej osób i mienia (budynków i 

terenów) PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku”, wykazani w formularzu - Wykaz osób (załącznik 

nr 8 do SIWZ), posiadają wymagane uprawnienia – wpis na listę kwalifikowanych pracowników 

ochrony fizycznej – zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. 

 
 

UWAGA: prosimy o nie zmienianie formy załącznika 

 
 

 

 

Podpis i pieczęć: .............................................. 
               (osoba / osoby upoważnione do 

                   podpisania oferty w imieniu Wykonawcy) 

 

 

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

Zgodnie z art. 297 § 1 Ustaw Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 ze zm) Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub 

jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarcza na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami 
publicznymi […] – zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, 

pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego […] zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności 
od 3 miesięcy do lat 5. 
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BZ/ZP.01/07/01/15.                       Załącznik Nr 10 do SIWZ 

 

 

OŚWIADCZENIE  O NIE  PODLEGANIU  

WYKLUCZENIU  Z  POSTĘPOWANIA  NA  PODSTAWIE  ART. 24 

USTAWY  PRAWO  ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH 

 

 

Nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................. 

Adres Wykonawcy: .................................................................................................................. 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907 ze zm.). 
 

a) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,  

z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 

likwidację majątku upadłego; 

b) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 

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

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

właściwego organu; 

c) Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 

pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

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

albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

d) Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione  

w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 

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

zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 

skarbowego; 

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

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 

prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione 

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

udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 

przestępstwa skarbowego; 

f) Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo – akcyjne, których komplementariusza 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,  
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a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

g) Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

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

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

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

przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 

i) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo,  

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

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się 

wyroku; 

j) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką 

komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka 

zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 

skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca  

2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia 

się wyroku. 
 

 

UWAGA: prosimy o nie zmienianie formy załącznika 

 

 

 

            Podpis i pieczęć: ......................................................... 
                             (osoba / osoby upoważnione do 

                     podpisania oferty w imieniu Wykonawcy) 

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

 
Zgodnie z art. 297 § 1 Ustaw Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 ze zm) Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub 

jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarcza na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami 
publicznymi […] – zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, 

pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego […] zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności 

od 3 miesięcy do lat 5.  
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BZ/ZP.01/07/01/15.            Załącznik Nr11 do SIWZ 

                   Jeśli dotyczy! 

 

 

Zobowiązanie innych podmiotów 
(na podstawie art. 26 ust. 2 b ustawy Prawo zamówień publicznych) 

 
 

MY NIŻEJ PODPISANI 

 

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

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

 

działając w imieniu i na rzecz 

 

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

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

(nazwa (firma) i dokładny adres Podmiotu) 

 

zobowiązujemy się oddać do dyspozycji Wykonawcy 

 

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

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

(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/-ów) 

 

niezbędne zasoby (proszę wymienić jakie i określić ich zakres): 

 

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

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

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

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia na skutek wyboru oferty 

Wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym przez Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o., w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 

„Świadczenie usługi ochrony fizycznej i elektronicznej osób i mienia (budynków i terenów) 

PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku” 

 

Jednocześnie oświadczam(y), że z w/w Wykonawcą łączy nas umowa  

 

…………………………………………………………………….. , z dnia…………………r. 

(podać rodzaj umowy) 

 

 

.................................. dn. ........................  

.................................................................... 
(podpis upoważnionego przedstawiciela Podmiotu) 
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BZ/ZP.01/07/01/15.            Załącznik Nr12 do SIWZ 

 
 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ 

informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej 
 
 

Nazwa Wykonawcy: ........................................................................................................... 

Adres Wykonawcy: ............................................................................................................ 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie pn.: 
 

„Świadczenie usługi ochrony fizycznej i elektronicznej osób i mienia (budynków i terenów) 

PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku” 
 

zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2013 poz. 907) 
 

Informuję, że: 

1. Składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  

(Dz. U. Nr 50, poz. 331; z późn. zm.)* 
 

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu 

1   

2   

3   

…..   

 

2. Informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 

ustawy Prawo zamówień publicznych* 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 
UWAGA: prosimy o nie zmienianie formy załącznika 

 

            Podpis i pieczęć: ......................................................... 
                             (osoba / osoby upoważnione do 

                     podpisania oferty w imieniu Wykonawcy) 

......................................, dnia ................ 
 
Zgodnie z art. 297 § 1 Ustaw Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 ze zm) Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub 

jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarcza na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami 

publicznymi […] – zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, 
pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego […] zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności 

od 3 miesięcy do lat 5.  


