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ROZDZIAŁ I. 

ZAMAWIAJĄCY 
Wojewódzki Sąd Administracyjny, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wlkp.  
NIP 599-29-00-085, Tel. (095) 7330700, fax: (095) 7330715, 
Strona internetowa: www.gorzow.wsa.gov.pl, 
Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gorzow.wsa.gov.pl 
 

ROZDZIAŁ II. 
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

      Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na podstawie art.138   
      o ust. 2 – 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.  
      z 2017 r.,   poz. 1579 ) - zwaną dalej ,, Ustawą Pzp. ”. W pozostałym zakresie mają   
      zastosowanie regulacje zawarte w niniejszym Ogłoszeniu. 
       

      Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażoną w złotych równowartość  

       kwoty 750 000 euro. 
ROZDZIAŁ III. 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na  bezpośredniej ochronie 

fizycznej  osób i mienia  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. przy 

ul. Dąbrowskiego 13  łącznie z terenem przynależnym do nieruchomości (parking i teren 

zielony) 

2.  CPV: 79710000-4-usługi ochraniarskie; 
3. Opis budynku i struktury organizacyjnej : 

 
4. Zakres wykonywanych usług: 

1) Przewidziany jest jeden posterunek, służba ma być pełniona w dni robocze między 2200  a 
600, w dni wolne od pracy oraz święta –  przez jednego pracownika.  

2) Dodatkowo, ponad wymiar służby określony w pkt.1, w miesiącu lipcu i w sierpniu 
każdego roku przewiduje się służbę pełnioną w dni robocze od godz. 600  do godz.1400  ( 
okres urlopowy pracowników ochrony Zamawiającego). 

3) Dodatkowo, ponad wymiar służby określony w pkt.1 przewiduje się służby w zastępstwie 
pracowników ochrony Zamawiającego z powodu ewentualnych absencji chorobowych. 
Zamawiający zastrzega, że okoliczność ta może nie wystąpić; 

4) Szacunkowa liczba roboczogodzin w okresie obowiązywania umowy wynosi ok. 
22.000./rocznie 5500 roboczogodzin/ 

5. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1)  ochrona przed włamaniem, kradzieżą, zniszczeniem mienia, ochrona parkingu wraz ze 

znajdującymi się na nim pojazdami; 
2) zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i interesantom; 
3) monitorowanie funkcjonowania systemów alarmowych zainstalowanych w obiekcie oraz 

podejmowanie natychmiastowych działań w przypadku ich uaktywnienia; 
4) obsługa bramkowego wykrywacza metali; 

1) na nieruchomości zlokalizowane są niżej wymienione budynki i wyposażenie techniczne: 

− budynek Sądu – trzy kondygnacje nadziemne z podpiwniczeniem i poddaszem 
użytkowym, budynek wyposażony jest w system monitorowania na wszystkich 
kondygnacjach oraz monitoring zewnętrzny; 

− budynek garażu – parterowy, trzystanowiskowy; agregat prądotwórczy, agregat wody 
lodowej, szlaban wjazdowy. 

2) obiekt nie figuruje w wykazie obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej 
ochronie na terenie województwa w rozumieniu art.5 ust.2 ustawy o ochronie osób i mienia. 
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5) nie wpuszczanie na teren obiektu osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub 
środków odurzających; 

6) wzmożona obserwacja wszystkich osób wchodzących i wychodzących do lub z obiektu; 
7) zwracanie uwagi na podejrzane torby, paczki pozostawione na strzeżonym terenie mogące 

zawierać niebezpieczną zawartość; 
8) po zakończonej pracy, działalności biur – sprawdzeniu pomieszczeń oraz zabezpieczeń 

technicznych, takich jak: zamki, okna, oświetlenie, alarmy itp.; 
9) wykonywanie cyklicznych obchodów wewnątrz i na zewnątrz budynku i po posesji Sądu 

oraz obserwacja przy pomocy systemu monitoringu wizyjnego; 
10) prowadzenie ewidencji wydanych kluczy; 
11) prowadzenie ,,Księgi służb”, wpisywanie informacji o objęciu dyżuru oraz o wszelkich 

zdarzeniach zaistniałych w trakcie pełnienia ochrony; 
6. Wykonawca zobowiązany jest: 

1) dysponować zmotoryzowanym patrolem interwencyjnym, który w razie zagrożenia udzieli 
wsparcia pracownikom ochrony. Patrol składać się będzie  minimum z 2 osób wpisanych 
na listę kwalifikowanych pracowników ochrony. Dojazd do siedziby Sądu do 15 minut 
od powiadomienia; 

2)  zainstalować elektroniczny system kontroli obchodów obiektu i posesji – w terminie 10 
dni od rozpoczęcia realizacji umowy. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca 
zobowiązany jest przedstawić raport z systemu kontroli obchodów; 

3) Sporządzić i uzgodnić z Zamawiającym – w terminie 7 dni przed rozpoczęciem realizacji 
umowy Plan ochrony fizycznej chronionych obiektów i mienia Wojewódzkiego Sadu 
Administracyjnego w Gorzowie Wlkp.  

7.   Pracownicy ochrony wykonujący bezpośrednio czynności związane z ochroną  muszą: 
1) być wpisani na listę  kwalifikowanych  pracownikami ochrony fizycznej (wymóg dotyczy 

także pracowników nadzoru i patrolu interwencyjnego); 
2) posiadać jednolite umundurowanie odpowiednie do powagi sądu, ze swoimi znakami 

firmowymi; 
3) być wyposażeni w środki łączności bezprzewodowej oraz sygnalizator napadowy 

pozwalający na wezwanie patrolu interwencyjnego; 
4)  być przeszkoleni z aktualnych przepisów BHP i p.poż. przez Wykonawcę; 
5) posiadać umiejętność podstawowej obsługi systemów zabezpieczeń technicznych 

budynku i urządzeń (instalacji sygnalizacji pożaru, monitoringu itp.) 
8. Klauzule społeczne. 

1) Zamawiający  wymaga aby osoby świadczące u Zamawiającego usługę bezpośredniej 
ochrony fizycznej obiektu, w okresie realizacji zamówienia zostali zatrudnieni przez 
Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 §1 ustawy z 
dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz.917) t.j. ); 

2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących usługę ochrony obiektu; 

3) Obowiązek wykazania, że pracownicy wykonujący usługę są zatrudnieni na umowę o 
pracę na warunkach określonych przez zamawiającego spoczywa na Wykonawcy; 

4) Wykonawca z każdą kolejną fakturą złoży zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu na 
podstawie umowy o pracę osób skierowanych do wykonania usługi ochrony. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 
a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 
b) datę złożenia oświadczenia, 

     c)  imię i nazwisko pracownika, 
     d) wskazanie, że objęte oświadczeniem czynności wykonują osoby zatrudnione na   
        podstawie umowy o pracę; 
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     e)  rodzaj umowy o pracę i wymiaru etatu, 
     f) informację czy wymienieni pracownicy, osiągają, co najmniej minimalne wynagrodzenie   
        w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za  
        pracę 
    g) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy.   

5)   W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca  na każde żądanie Zamawiającego w wyznaczonym  
      terminie, zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty: 

a) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopię umowy/umów o   
                 pracę osób wykonujących usługi ochrony w obiekcie Zamawiającego, zawierających:  
                imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę  oraz   
                 wymiar etatu, zakres obowiązków, 

b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez   
     wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia    
    na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 
c) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopię dowodu     
    potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
 - dokumenty te winny być zanonimizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 maja 
2018r. (Dz.U. z 2018r., poz.1000) o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych…) 

6) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia i dokumentów wymienionych wyżej w pkt 4,5 
będzie traktowane jako niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników świadczących usługi 
na podstawie umowy o pracę i zagrożone jest sankcją kary umownej  określonej w  umowie. 

7) W przypadku uzasadnionych wątpliwości  co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę, 
zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  
 

9.  Możliwość zatrudnienia podwykonawców. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia wykonania kluczowych części zamówienia 
podwykonawcom. Przez kluczową część zamówienia należy rozumieć osobiste świadczenie ochrony 
osób i mienia. Dopuszczalne jest podwykonawstwo w zakresie usług dotyczących zapewnienia 
wsparcia patrolu interwencyjnego. W przypadku zlecenia podwykonawstwa w tym zakresie, 
Wykonawca składa  stosowne oświadczenie w formularzu ofertowym. Podwykonawca, który będzie 
świadczył usługi musi posiadać ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
usług ochrony osób i mienia. 

10. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej przez Wykonawców. O   
      planowanym terminie wizji należy powiadomić zamawiającego z jednodniowym wyprzedzeniem.   
      Osoba do kontaktu: Bożena Ratuszna – Dyrektor Sądu. 
 
 

ROZDZIAŁ IV. 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 
Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2019r. do 31.12.2022 r.(48 miesięcy). 
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ROZDZIAŁ V. 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału dotyczące: 
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów;  
aa) wymagane jest posiadanie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w    zakresie 
usług ochrony osób i mienia wydanej na podstawie ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie 
osób i mienia (tj. Dz. U. z 2014r., poz.1099).Warunek posiadania koncesji dotyczy również 
podwykonawcy. 

 
            b)  zdolności technicznej lub zawodowej; 

 
-ba)wymagane jest  wykazanie wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert, a  jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 
w tym okresie co najmniej 2 (dwóch) usług polegających na ochronie osób i mienia obiektów 
administracji publicznej*, trwające nieprzerwanie nie krócej niż 12 miesięcy, każda  o wartości  
co najmniej 100 tys. zł z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na 
rzecz których usługi zostały wykonane  oraz załączenia dowodów potwierdzających, że te 
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie .  

     * za obiekt administracji publicznej uznany będzie: sąd, prokuratura, urząd: celny,   
       gminy  marszałkowski, wojewódzki, miasta, pracy, skarbowy, statystyczny. 

 

bb) wymagane jest dysponowanie co najmniej 5 pracownikami ochrony wpisanymi na listę 
pracowników kwalifikowanych zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i 
mienia (Dz.U.z 2014r.,poz.1099), w tym 1 pracownik pełniący nadzór; 
bc)  wymagane jest dysponowanie co najmniej 2 osobowym patrolem interwencyjnym -
pracownicy wpisani na listę pracowników kwalifikowanych. 

                 
      2.  Przesłanki wykluczenia z postępowania (obligatoryjne i fakultatywne). 

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do 
którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 24 ust.1 pkt 12 -23 oraz w 
art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp. 

 
ROZDZIAŁ VI. 

WYKAZ  OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
1. Do oferty stanowiącej załącznik nr 1 do Ogłoszenia, Wykonawca  zobowiązany jest dołączyć 

aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór 
oświadczenia załączanego do oferty stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia. Do oferty należy 
załączyć pełnomocnictwo osoby/osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w 
imieniu Wykonawcy, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. 

2. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie może w celu potwierdzenia spełniania warunków 
udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych 
podmiotów, z zastrzeżeniem podwykonawstwa w zakresie, o którym mowa w ROZDZ..3 pkt 9 
ogłoszenia.. 

3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom w 
zakresie dopuszczonym przez Zamawiającego (ROZDZ. 3 pkt 9) w celu wykazania braku 
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istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postepowaniu zamieszcza informację o 
podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału. 

4. Wykonaway w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 
mowa w art. 86 ust.5 Pzp,( informacje z otwarcia ofert) przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 
ust.1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu. 
Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej może złożyć informację o braku 
przynależności do grupy kapitałowej wraz z ofertą. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 
do Ogłoszenia. 

5. Zamawiający informuje, że zastosuje tzw. ,,procedurę odwróconą” zgodnie z dyspozycją 
art. 24aa ust.1 ustawy p.z.p. Procedura ta polega na tym, że Zamawiający: 

a) w pierwszej kolejności zbada oferty pod kątem przesłanek ich odrzucenia – art. 89 ust.1 
ustawy p.z.p., 

b) następnie oceni oferty, które nie zostały odrzucone, z zastosowaniem kryteriów oceny 
ofert, a potem 

c) dokona oceny podmiotowej (zbada oświadczenie wstępne) wykonawcy, którego oferta 
została najwyżej oceniona (uzyskała najwyższą liczbę punktów) i wezwie go do złożenia 
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia 
następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków  oraz 
brak podstaw  do wykluczenia z udziału w postępowaniu : 

• Koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony 
osób i mienia, realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, wydana na 
podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j.Dz.U. z 
2014 r., poz.1099); 

• Wykaz wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie co najmniej 2 (dwóch) usług polegających na ochronie 
osób i mienia obiektów użyteczności publicznej, trwające nieprzerwanie nie krócej 
niż 12 miesięcy, każda o wartości co najmniej 100 tys. zł z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dowodów 
potwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – 
wzór załącznik nr 3 do Ogłoszenia. Dowód potwierdzający należyte 
wykonanie usługi musi być wystawiony po 12 miesiącach realizacji usługi; 

•  Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
odpowiedzialnych za świadczenie usługi ochrony oraz osób odpowiedzialnych za 
nadzór – wzór załącznik nr 4 do Ogłoszenia; 

• Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji  i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w 
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

                  d) przeprowadzi pełną weryfikację podmiotową na  podstawie złożonych przez wykonawcę  
                      oświadczeń i dokumentów. 

6. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz innych dokumentów 
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, 
zawierają błędy lub budzą wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub 
poprawienia lub udzielania wyjaśnień, chyba, że mimo tych czynności oferta podlega odrzuceniu 
albo konieczne byłoby unieważnienie postepowania. 

7.  Wszystkie wymagane dokumenty muszą być dostarczone w formie oryginałów lub kserokopii 
poświadczonej „ za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę. Jeżeli złożona przez Wykonawcę 
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kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający 
może żądać przedstawienia oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej. 

8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie 
dokumentów każdego z tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem  
przez te podmioty. 

9.  Dokumenty składane w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez Wykonawcę. 

10.  Brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej 
formie (np. nie poświadczenie za zgodność z oryginałem odpisu lub kopii) spowoduje 
wykluczenie Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający wykluczy z  
postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. 

11.  Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
12.  Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej : 
 a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia; 
 b) jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie   
          wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem   
          umowy w  sprawie zamówienia  publicznego Zamawiający zażąda w wyznaczonym  
          terminie  złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej  
          przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki zastała zawarta, nie może być  
          krótszy niż termin realizacji zamówienia; 
 c) wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

 udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a 
 pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji, wystawione zgodnie z 
 wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli  każdego 
z Wykonawców, winno być dołączone do oferty;  

 d) w przypadku  oferty wspólnej każdy z Wykonawców składa:  
          -  oświadczenia wg załącznika Nr 2  do Ogłoszenia, 
          -  koncesję, 
           - oświadczenie dot. grupy kapitałowej wg załącznika nr 5 do Ogłoszenia, 
           - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji  i informacji o działalności    
            gospodarczej 
            a pozostałe dokumenty składają Wykonawcy wspólnie. 
 e) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

 odpowiedzialność za wykonanie umowy.   
13. Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
      Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Polski przedkłada: 
      1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania  
          potwierdzający, że: 
           a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie  wcześniej  
               niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

    Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub  
    miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem  
    zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym,  
    administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego  
    odpowiednio  miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub  
    miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych pkt 1) lit. a  

ROZDZIAŁ VII. 
SPOSÓB PRZEKAZYWANIA INFORMACJI I  POROZUMIEWANIA SIĘ. 

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje będą przekazywane  
w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną w formie skanu pisma z podpisem 
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upoważnionej osoby z zastrzeżeniem, że oferta wraz z wymaganymi dokumentami,  
oświadczeniami i pełnomocnictwa zawsze przekazywane są w formie pisemnej.  

2. W przypadku przekazywania wyżej wymienionych dokumentów faksem i drogą elektroniczną 
każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. 

3. Oświadczenia ,wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz pytania kierowane do 
Zamawiającego przekazywane z zachowaniem formy pisemnej należy kierować na adres 
Zamawiającego podany w ROZDZ. I niniejszego Ogłoszenia a przekazywane za pomocą faksu  
lub elektronicznie odpowiednio na nr faksu i adres poczty elektronicznej podany w  ROZDZ..I. 
niniejszego Ogłoszenia. 

4. Wyjaśnienie treści Ogłoszenia: 
a) Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści Ogłoszenia; 
    Zamawiający udzieli odpowiedzi nie później niż na 2 dni przed terminem składania   
    ofert,  pod warunkiem  że wniosek  o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął nie później  
    niż do  końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

     5.   Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert: 
           a) w toku oceny i badania ofert Zamawiający  może wezwać Wykonawców do  
              uzupełnienia odpowiednich oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie  
              warunków udziału w postępowaniu lub potwierdzających spełnienie przez oferowane  
              usługi wymagań określonych przez Zamawiającego lub uzupełnienia  
     pełnomocnictw, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 26 ust.3 Prawa  
     zamówień publicznych; 
  b)Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie  oraz oczywiste omyki  
     rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 
     niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona; 
  c)Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty 
    z Ogłoszeniem, niepowodujące istotnych zmian w ofercie, niezwłocznie zawiadamiając o  
              tym Wykonawcę ,którego oferta została poprawiona. 
    Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie  
              zgodził się na poprawienie takiej omyłki  podlega odrzuceniu; 
  d)Zamawiający w celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niską cenę w stosunku do  
     przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym  
              terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 
  e)Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy , który nie złożył wyjaśnień , lub jeżeli  
    dokonana ocena potwierdzi rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
       6. Osobą upoważnioną do porozumiewania się jest Bożena Ratuszna – Dyrektor Sądu   
           (kwestie  związane z przedmiotem zamówienia, kwestie proceduralne). 
 

ROZDZIAŁ VIII. 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.  
  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 
ROZDZIAŁ VIII.  

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami Ogłoszenia. 
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w jednym egzemplarzu, w formie pisemnej w 

języku polskim. 
3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.  
4. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną do 

reprezentowania wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być załączone do oferty, 
jeżeli nie wynika  ono z innych dokumentów  załączonych przez wykonawcę. 
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5. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swej 
treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to w 
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

     ( poświadczenie notarialne) musi zostać załączone do oferty. 
6. Zaleca się, aby wszystkie kolejne strony lub kartki oferty (formularz „OFERTA” wraz  

z załącznikami stanowiącymi całość złożonej dokumentacji) były kolejno ponumerowane 
(łącznie ze stroną tytułową), oraz spięte w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek 
z kartek. 

7. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane  
przez osobę podpisującą ofertę. 

8. Wymagane dokumenty należy składać w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za 
zgodność z oryginałem wraz z podpisem lub parafką Wykonawcy. 

9. Zaleca się, aby oferta była umieszczona w 2 zamkniętych kopertach.  
Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na Zamawiającego, tj. Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Gorzowie Wlkp., ul. Dąbrowskiego 13, 66 - 400 Gorzów Wlkp. oraz 
oznakowana następująco:  
 

OFERTA na usługę ochrony osób i mienia  WSA w Gorzowie Wlkp.” 

 Nie otwierać przed dniem otwarcia ofert tj. 4 października 2018 r. 
                                               godz. 900 . 

 
Koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na Wykonawcę tak, by można 
ją było odesłać w przypadku złożenia oferty po terminie. 

10. Wykonawca może wprowadzać zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed  
    upływem terminu składania ofert, przy czym: 

a) w przypadku wycofania ofert Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje w 
zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w pkt 9 z dopiskiem WYCOFANIE. Koperty 
oznaczone napisem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności, koperty 
wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane. Oferty wycofane zostaną zwrócone po 
terminie składania ofert. 

b) w przypadku zmiany oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, 
określając zakres i rodzaj zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność 
wymiany, czy też przedłożenia nowych dokumentów, Wykonawca winien złożyć te 
dokumenty. Powyższe oświadczenie i ewentualne dokumenty należy zamieścić w zamkniętej 
kopercie zaadresowanej jak w pkt 9 z dopiskiem „ZMIANY”. Koperty te zostaną otwarte 
przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany. 

11. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych: 
 a) Zamawiający informuje, że zgodnie z art.8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp. złożone w   
          prowadzonym    postępowaniu oferty  są jawne i podlegają udostepnieniu od chwili ich  
          otwarcia, z wyjątkiem  informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę, że nie mogą   
          być udostępnione oraz wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
          przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji(Dz.U. z    
          2018r.,poz.419); 
 b) Zamawiający zaleca aby dokumenty  zastrzeżone w ofercie, jako tajemnica  
          przedsiębiorstwa Wykonawca złożył w oddzielnej wewnętrznej kopercie z      
          oznakowaniem ,,tajemnica przedsiębiorstwa”; 
 c) Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z  innych 

aktów prawnych, w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 Pzp;  
d)  w przypadku nie wykazania tajemnicy przedsiębiorstwa przez Wykonawcę na etapie   
     złożenia oferty, Zamawiający samodzielnie odtajni zastrzeżone informacje i będą one   
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     podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone  
     dokumenty. 

ROZDZIAŁ IX. 
              MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

1. Ofertę należy dostarczyć/przesłać na adres Zamawiającego do dnia 4 października 2018 r. do 
godz. 8 30 , Biuro Podawcze (parter). 

2. Ofertę złożoną po terminie składania ofert zwraca się bez otwierania. 
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
4. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 4 października 2018 r. o godz. 9.00, Pokój 

Pełnomocników (p. 4a – parter), w swojej siedzibie. 
5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adres(y) Wykonawców,  

a także  ceny ofert. 
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie podmiotowej w Biuletynie 

Informacji  Publicznej, informacje z otwarcia ofert w zakresie jak w pkt.3 i 5. 
 

ROZDZIAŁ X. 
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Wykonawca określi cenę za wykonanie zamówienia na załączonym do Ogłoszenia  formularzu 
„OFERTA” . 

2. Cena przedstawiona w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty składające się na prawidłowe 
wykonanie przedmiotu zamówienia. 

3. Cena  oferty uwzględnia okres trwania  umowy podany w Ogłoszeniu. 
4. Cena oferty powinna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 
5. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 
6. W związku z obowiązkiem zatrudnienia pracowników na umowę o pracę, Wykonawca jest 

zobowiązany uwzględnić w cenie co najmniej  wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę 

ogłoszonego na podstawie art.2 ust.5 ustawy z 10 .10.2002 r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

(Dz.U. Nr 200,poz.1679 ze zm.) oraz wszystkie koszty ponoszone przez pracodawcę z tytułu umowy o 

pracę. Od 1 stycznia 2019 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 2250 zł  a 

minimalna stawka godzinowa wynosi 14,70 z ( rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 

września 2018r. /Dz.U. poz. 1794/ ). 

ROZDZIAŁ XI. 
KRYTERIA OCENY OFERT 

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące 
kryteria: 

• kryterium ,,cena” – waga 80%  

• kryterium ,,doświadczenie w ochronie obiektów administracji publicznej” – waga 
20%.  

2. W kryterium „ cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: 
 

oferowana cena minimalna 
------------------------------------   x    80 punktów   

 cena oferty ocenianej 
3.   W kryterium ,,doświadczenie… ” zasady oceny są  następujące: 

• punkty będą  przyznane na podstawie złożonego  przez wykonawcę wykazu wykonanych 
usług wg załącznika nr 3 do Ogłoszenia. Punktacji podlegają wyłącznie usługi wykazane 
jako dodatkowe, ponad wymagane dwie usługi (ROZDZ.V litera ba). 

• maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 20, 

•  obliczenie punktów nastąpi wg zasady: 
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- jeżeli Wykonawca wykaże dodatkowo 1 usługę ponad 2 wymagane otrzyma 10   
  pkt. 
- jeżeli Wykonawca wykaże dodatkowo 2 usługi ponad 2 wymagane otrzyma 15  
  pkt. 
- jeżeli Wykonawca wykaże dodatkowo 3 usługi ponad 2 wymagane otrzyma 20  
  pkt. 

 
Zamawiający informuje, że dla potrzeb kryterium ,,doświadczenie w ochronie obiektów administracji 
publicznej” wykonawca otrzyma punkty, jeżeli w załączniku nr 3 wykaże wykonane lub wykonywane w 
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a  jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi polegające na ochronie osób i mienia obiektów 
administracji publicznej trwające  nieprzerwanie nie krócej niż 12 miesięcy, każda  o wartości  co 
najmniej 100 tys. zł z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których 
usługi zostały wykonane oraz załączenia dowodów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub 
są  wykonywane należycie .  
Dowód potwierdzający należyte wykonanie usługi musi być wystawiony po 12  miesiącach realizacji 
umowy. 
 4. Zamawiający dokona wyboru oferty  o najwyższej liczbie uzyskanych punktów w w/w  
     kryteriach oceny ofert obliczając sumę punktów z poszczególnych kryteriów. Liczba  
      punktów zostanie obliczona do dwóch miejsc po przecinku. 
 

 
ROZDZIAŁ XII. 

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY, WARUNKI UMOWY , ZMIANY ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY 
1. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy ubiegali się o 

udzielenie zamówienia. 
2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 

dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty.  
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający 

zbada czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu 
wykonawca, który złożył  ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

4. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy, który stanowi 
załącznik nr 6 do Ogłoszenia. 

5. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy. 
6. Warunki zmiany umowy oraz waloryzacji wynagrodzenia określa wzór umowy. 

 
ROZDZIAŁ XIII. 

ŚRODKI OHRONY PRAWNEJ 
1.Wykonawcom w niniejszym postępowaniu nie przysługują środki ochrony prawnej   uregulowane w     
   ustawie Prawo zamówień publicznych. 
 

ROZDZIAŁ XIV 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, 

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY 
 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 
dalej „RODO”,  Zamawiający informuje, że: 
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a) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w 
Gorzowie Wlkp. ul. Dąbrowskiego 13, 

b) inspektorem ochrony danych osobowych w WSA w Gorzowie Wlkp. jest Pani Sylwia 
Kisielewicz e-mail:ido@gorzow.wsa.gov.pl 

c) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit.c RODO w 
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu, 

d) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona będzie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art.96 ust. 3 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 201 7 
r.poz.1579 ze zm.,) zwanej dalej Pzp. 

e) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust.1 ustawy Pzp. 
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postepowania o udzielenie zamówienia, 

f) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym 
określonym w przepisach ustawy Pzp., związanym z udziałem w postepowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje nie podania określonych danych 
wynikają z ustawy Pzp., 

g) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w 
sposób  zautomatyzowany, stosownie do art.22 RODO, 

h) Wykonawca posiada: 
           - na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych go  
             dotyczących, 

                       - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych    
                         Wykonawcy, 
                       - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia   

              przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których   
              mowa w art. 18 ust.2 RODO, 

                       - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  
                         gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących  
                         Wykonawcy narusza przepisy RODO, 

i) Wykonawcy nie przysługuje: 
     - w związku z art. 17 ust.3, lit. b,  d lub e RODO prawo do usunięcia danych   
       osobowych, 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO, 
- na podstawie art.20 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 
gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust.1 lit. c 
RODO 

 
2.  Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego zobowiązany jest 

oświadczyć na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do Ogłoszenia), że spełnia obowiązki 

informacyjne przewidziane w art.13 i 14 RODO względem osób fizycznych, od których dane 

osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu. 

Załączniki  do ogłoszenia: 
Nr  1-  formularz ,,oferta”  
Nr  2 – oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz o nie   
            podleganiu wykluczeniu 
Nr  3 - wykaz wykonanych usług. 
Nr  4 - wykaz osób 
Nr  5 - oświadczenie dot. grupy kapitałowej 
Nr  6 – wzór  umowy 
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Załącznik nr 1do Ogłoszenia 
 

FORMULARZ „OFERTA” 
 
Nazwa i adres Wykonawcy:  ...................................................................................................................... 

 
    ...................................................................................................................... 
 
NIP    .................................................................................. 

1. REGON   .................................................................. 
Tel.     .................................................................. 
Fax    .................................................................. 
 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny 
Ul. Dąbrowskiego 13 
66-400 Gorzów Wlkp. 

 
 
 

W związku z ogłoszeniem o zamówieniu na: 
 
Świadczenie usługi  ochrony osób i mienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  w 

Gorzowie Wlkp. przy ul. Dąbrowskiego 13.   

 

 
1.Oferujemy wykonanie zamówienia za cały okres trwania umowy tj. od 01.01.2019r. do 31.12.2022 r.(48 

m-cy) z uwzględnieniem szacunkowej liczby 22 000 roboczogodzin   za cenę: 

a. netto............................zł, stawka podatku VAT …… % w kwocie…………………….zł,  

b. brutto:………………zł,słownie:……………………………………………………… 

c. cena jednostkowa  za 1 roboczogodzinę netto wynosi: ............... zł, brutto……………zł 

 

1. Akceptuję warunki płatności określone w warunkach umowy, tj. do 30 dni od dnia doręczenia     
      faktury. 
2. Oświadczamy ,że zapoznaliśmy się z Ogłoszeniem, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz     
3. uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania  oferty. 
4.   Oświadczamy, że załączony do Ogłoszenia wzór  umowy został przez nas  zaakceptowany   
      bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w   
      miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
5.   Uważamy się związani niniejsza ofertą przez 30 dni od dnia , w którym upływa termin   
       składania ofert. 
6.   Oświadczamy, że zamówienie wykonamy osobiście/z pomocą podwykonawcy, który 
      realizować będzie część zamówienia obejmującą1)…………………………….................. 
7.  Oświadczam/my, że posiadamy status: 
    1)   mikroprzedsiębiorstwa (przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego   
         roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro)**,  
    2)   małego przedsiębiorstwa (przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego  
         obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro)**, 
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    3)  średniego przedsiębiorstwa (przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani    
         małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie  
        przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów   
        euro)**.    
** skreślić niepotrzebne, właściwe zaznaczyć   
 8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.14 RODO2) 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 
 

 9.  Niniejszą ofertę składamy na ….. .…..kolejno ponumerowanych stronach. 
10.  Załącznikami do niniejszej oferty są następujące oświadczenia i dokumenty zgodnie z      
       Ogłoszeniem: 
…………………………………………….        ………………………………………… 
…………………………………………..           ………………………………………….. 
……………………………………………          ……………………………………….. 
…………………………………………..            …………………………………………. 
 
 
 
 
 
........................................, dnia ................................... 

................................................................ 
(podpis osoby uprawnionej/upoważnionej do       

reprezentowania Wykonawcy)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 

1) dopuszczalne jest podwykonawstwo wyłącznie w zakresie usług dotyczących wsparcia grupy interwencyjnej 

 
2) 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
 
3) W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa 

(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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                 Załącznik nr 2 do Ogłoszenia 
Wykonawca: 
………………………………………………
………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
………………………………………………
………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy  

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

(dalej jako: PZP), na potrzeby prowadzonego, na podstawie art. 138o ustawy, postępowania o udzielnie 

zamówienia publicznego na świadczenie usługi ochrony osób i mienia WSA w Gorzowie Wlkp., przy ul. 

Dąbrowskiego13: 

I. DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w ww. postępowaniu, określone przez Zamawiającego  w 

ROZDZ.V pkt 1. Ogłoszenia o zamówieniu 

 

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

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

(uprawniony przedstawiciel wykonawcy) 

     (pieczęć imienna i podpis) 

 

II. DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

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

art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp. 

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

art. 24 ust. 5  ustawy Pzp  . 

 

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

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

(uprawniony przedstawiciel wykonawcy) 

      (pieczęć imienna i podpis) 
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-

20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie 

art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

 

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

 

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

                                                                                                                   (uprawniony przedstawiciel wykonawcy) 

                                                                                            (pieczęć imienna i podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO 
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, wymienionego/ych w Formularzu 

oferty, będącego/ych podwykonawcą/ami:  

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w 

zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

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

 

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

                                                                                                                   (uprawniony przedstawiciel wykonawcy) 

                                                                                         (pieczęć imienna i podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

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

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

                                                                                                                   (uprawniony przedstawiciel wykonawcy) 

                                                                                          (pieczęć imienna i podpis) 
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                                                                                                                                   Załącznik nr 3 do Ogłoszenia 

 
Nazwa i adres Wykonawcy 
 
 

………………………………. 

Pieczęć Wykonawcy 
 

 

WYKAZ WYKONANYCH/WYKONYWANYCH USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA  

odpowiadających wymaganiom ogłoszenia w rozdz. V pkt 1 lit ba oraz wykaz dodatkowych 

usług punktowanych w kryterium oceny ofert ,,doświadczenie…”wg zasad określonych w 

rozdz. XI pkt 3 ogłoszenia. 

 
 

l.p. 
Wykonawca 

usługi 

Nazwa i adres 
Zamawiającego 
(miejsce prac) 

przedmiot 
usług 

Termin 
rozpoczęcia  

Termin 
zakończenia  

wartość brutto 
wykonanych/wykonywanych 

usług w PLN 

       

       

       

       

       

 

UWAGA: do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że usługi wykonywane są lub zostały 
wykonane należycie (brak dowodu spowoduje nie uznanie usług za zrealizowane). 

 

Miejscowość ……………….data……………………. 

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

                                                                                           (uprawniony przedstawiciel wykonawcy) 

                                                                                          /pieczęć imienna i podpis/
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Załącznik nr 4  do Ogłoszenia 

Nazwa i adres Wykonawcy 
 
………………………………. 
Pieczęć Wykonawcy 

Wykaz osób wyznaczonych do ochrony sądu  

                                                                                    Spełniających wymagania określone w Ogłoszeniu( rozdz. V pkt 1 lit bb,bc) 

                                                                                    Usługa ochrony osób i mienia WSA w Gorzowie Wlkp. przy ul. Dąbrowskiego 13 

l.p. Imię i nazwisko  

 
Kwalifikacje zawodowe  

(numer POF, inne) 
 

 
Podstawa do dysponowania osobą 

(na jakiej podstawie jest 
zatrudniona) 

Zakres wykonywanych czynności  
-  szef ochrony / nadzór/, 
 - pracownik ochrony fizycznej  

  
 

   

  
 

   

  
 

   

     

  
 

   

     

  
 

   

     

     

     

  
Miejscowość ………………………data……………………                                                         ………………………………. 

                                                                                                            (uprawniony przedstawiciel wykonawcy) 
                                                                                                                 /pieczęć imienna i podpis/ 
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Załącznik nr 5  do Ogłoszenia 

 

 

OŚWIADCZENIE 
O przynależności lub braku przynależności  do tej samej grupy kapitałowej 

( art. 24 ust.1 pkt 23 i ust.11  ustawy Pzp)1) 

 
Po zapoznaniu się z informacjami z otwarcia ofert w postępowaniu na usługę ochrony osób i mienia 
WSA w Gorzowie Wlkp. przy ul. Dąbrowskiego 13, zamieszczonymi na stronie internetowej 
Zamawiającego: 
 

1. Oświadczam, że nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne 

oferty w przedmiotowym postępowaniu2). 

2. Oświadczam, że należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 

r. o ochronie konkurencji i konsumentów z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w 

przedmiotowym postępowani2). 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:(nazwa i adres podmiotu) 
      .............................................................. 
      .............................................................. 
      .............................................................. 
 
 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

 
 

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

        miejscowość, data                                                       (imię i nazwisko) 

                             podpis uprawnionego przedstawiciela     

wykonawcy 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

1) oświadczenie składane jest po złożeniu oferty, w terminie 3 dni po opublikowaniu przez    
   Zamawiającego informacji z otwarcia ofert. 
    Oświadczenie składa  Wykonawca oraz każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o  
  udzielenie zamówienia.  
2) niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
                        19 
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Załącznik nr 6 do Ogłoszenia -wzór umowy 
UMOWA nr …./ZP/2018 r. 

 zawarta w dniu ………………...2018r. w Gorzowie Wlkp. 
 

pomiędzy: 
Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gorzowie Wlkp., z siedzibą przy ul. 
Dąbrowskiego 13, NIP:5992900085, zwanym dalej ,,Zamawiającym”,reprezentowanym przez: 
 Jana Grzędę - Prezesa 
a 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 
 zwanymi dalej “Wykonawcą”, ”,reprezentowanym przez: 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Umowa jest konsekwencją  zamówienia publicznego  prowadzonego na podstawie art.138  o ust. 2 – 4 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r.,   poz. 1579 ) - zwaną dalej ,, Ustawą 
Pzp. ”. 
 

§1   
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi polegającej na  bezpośredniej ochronie fizycznej  
osób i mienia  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  w Gorzowie Wlkp. przy ul. 
Dąbrowskiego 13  łącznie z terenem przynależnym do nieruchomości (parking i teren 
zielony). 

2. Opis budynków : 

 
3. Zakres wykonywanych usług: 

1) Przewidziany jest jeden posterunek, służba ma być pełniona w dni robocze między 
2200  a 600, w dni wolne od pracy oraz święta –  przez jednego pracownika.  

2) Dodatkowo, ponad wymiar służby określony w pkt.1, w miesiącu lipcu i w sierpniu 
każdego roku przewiduje się służbę pełnioną w dni robocze od godz. 600  do godz.1400  
( okres urlopowy pracowników ochrony Zamawiającego). 

3) Dodatkowo, ponad wymiar służby określony w pkt.1 przewiduje się służby w 
zastępstwie pracowników ochrony Zamawiającego z powodu ewentualnych absencji 
chorobowych. Zamawiający zastrzega, że okoliczność ta może nie wystąpić; 

4) Szacunkowa liczba roboczogodzin w okresie obowiązywania umowy wynosi ok. 
22.000./rocznie 5500 roboczogodzin/ 

4. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1)  ochrona przed włamaniem, kradzieżą, zniszczeniem mienia, ochrona parkingu wraz 

ze znajdującymi się na nim pojazdami; 
2) zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i interesantom; 
3) monitorowanie funkcjonowania systemów alarmowych zainstalowanych w obiekcie 

oraz podejmowanie natychmiastowych działań w przypadku ich uaktywnienia; 
4) obsługa bramkowego wykrywacza metali; 

1) na nieruchomości zlokalizowane są niżej wymienione budynki i wyposażenie techniczne: 

− budynek Sądu – trzy kondygnacje nadziemne z podpiwniczeniem i poddaszem 
użytkowym, budynek wyposażony jest w system monitorowania na wszystkich 
kondygnacjach oraz monitoring zewnętrzny; 

− budynek garażu – parterowy, trzystanowiskowy; agregat prądotwórczy, agregat wody 
lodowej, szlaban wjazdowy. 

2) obiekt nie figuruje w wykazie obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej 
ochronie na terenie województwa w rozumieniu art.5 ust.2 ustawy o ochronie osób i mienia. 
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5) nie wpuszczanie na teren obiektu osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub 
środków odurzających; 

6) wzmożona obserwacja wszystkich osób wchodzących i wychodzących do lub z 
obiektu; 

7) zwracanie uwagi na podejrzane torby, paczki pozostawione na strzeżonym terenie 
mogące zawierać niebezpieczną zawartość; 

8) po zakończonej pracy, działalności biur – sprawdzeniu pomieszczeń oraz 
zabezpieczeń technicznych, takich jak: zamki, okna, oświetlenie, alarmy itp.; 

9) wykonywanie cyklicznych obchodów wewnątrz i na zewnątrz budynku i po posesji 
Sądu oraz obserwacja przy pomocy systemu monitoringu wizyjnego; 

10) prowadzenie ewidencji wydanych kluczy; 
11) prowadzenie ,,Księgi służb”, wpisywanie informacji o objęciu dyżuru oraz o 

wszelkich zdarzeniach zaistniałych w trakcie pełnienia ochrony; 
5. Wykonawca będzie wykonywał usługi stanowiące przedmiot zamówienia z należytą 

starannością, działając zgodnie zobowiązującymi  przepisami prawa, w tym w szczególności 
ustawy o ochronie osób i mienia. 

 
§ 2 

TERMIN UMOWY 

Umowa obowiązuje strony od dnia 01 stycznia  2019  r. do  31 grudnia 2022 r.( 48 miesięcy). 

§ 3 

                              OBOWIAZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wymaganą prawem koncesję Nr:………………………. 
………………………………………………………………………………………………... 

2. Wykonawca zobowiązuje się ochraniać obiekt poprzez wyznaczenie …… pracowników ochrony 
do pełnienia służby u Zamawiającego.  

3. Pracownicy ochrony wykonujący bezpośrednio czynności związane z ochroną  muszą: 
1) być wpisani na listę  kwalifikowanych  pracownikami ochrony fizycznej; 
2) posiadać jednolite umundurowanie odpowiednie do powagi sądu, ze swoimi znakami 

firmowymi; 
3) być wyposażeni w środki łączności bezprzewodowej oraz sygnalizator napadowy 

pozwalający na wezwanie patrolu interwencyjnego; 
4) być przeszkoleni z aktualnych przepisów BHP i p.poż. przez Wykonawcę; 
5) posiadać umiejętność podstawowej obsługi systemów zabezpieczeń technicznych 

budynku (instalacji sygnalizacji pożaru, monitoringu itp.) 
4. Wykonawca zobowiązany jest: 

1) dysponować zmotoryzowanym patrolem interwencyjnym, który w razie zagrożenia udzieli 
wsparcia pracownikom ochrony. Patrol składać się będzie z minimum 2 osób wpisanych 
na listę kwalifikowanych pracowników ochrony. Dojazd do siedziby Sądu do 15 minut od 
powiadomienia; 

2) zainstalować elektroniczny system kontroli obchodów obiektu i posesji – w terminie 10 
dni od rozpoczęcia realizacji umowy. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca 
zobowiązany jest przedstawić raport z systemu kontroli obchodów. 

3)  sporządzić i uzgodnić z Zamawiającym -  w terminie 7 dni przed rozpoczęciem realizacji  
umowy Plan ochrony fizycznej chronionych obiektów i mienia Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. 

5. Wykonawca na dzień podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu aktualną listę pracowników, 
którzy będą wykonywać usługę ochrony. W przypadku, gdy nastąpi zmiana personalna wśród 
pracowników ochrony, Wykonawca zobowiązany jest uaktualnić  listę. 

6. Zamawiający za pośrednictwem swoich pracowników może wydawać pracownikom ochrony 
dodatkowe dyspozycje, z pominięciem Wykonawcy, pod warunkiem odnotowania ich w książce 
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dyżuru(w przypadku istotnych poleceń). Dyspozycje powyższe będą realizowane tylko wówczas, 
jeżeli mieszczą się w przedmiocie umowy oraz ich wykonanie nie spowoduje pogorszenia stanu 
bezpieczeństwa chronionego obiektu. 

7. Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 
które mają wpływ na stan bezpieczeństwa obiektu w czasie obowiązywania umowy oraz po jej 
rozwiązaniu. Obowiązek zachowania tajemnicy dotyczy także wszelkich innych informacji 
związanych z działalnością obu stron umowy, o których strony powzięły wiadomość przy jej 
realizacji. 

8. Zamawiający zobowiązuje się:  
1) zapewnić nieodpłatnie pracownikom Wykonawcy podczas wykonywania przez nich 

czynności służbowych związanych z realizacją umowy właściwe warunki socjalno-bytowe; 
2) utrzymywać w stałej sprawności elektroniczne systemy zabezpieczenia p.poż., 

monitoringu itp.; 
3) przeszkolić pracowników ochrony w zakresie obsługi systemów zabezpieczeń i urządzeń 

technicznych; 
4) przekazać informacje w zakresie: głównego wyłącznika energii, zaworu dopływu wody, 

rozmieszczenia kamer itp.; 
5) zapoznać pracowników ochrony z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego oraz z innymi 

dokumentami wewnętrznymi przekazanymi na stanowisko ochrony. 
9. Do kontaktów i przekazywania uwag w zakresie wykonywania przedmiotu umowy wyznacza się: 

- ze strony Zamawiającego : ………………………………………………………………… 
Nr tel. kom…………         
- ze strony Wykonawcy:……………………………………………………………………….   
Nr tel. kom.………… 

 
§ 4 

 OBOWIAZKI WYKONAWCY W PRZYPADKU ZDARZEŃ 

1. W razie zaistnienia zdarzenia powodującego zniszczenie lub uszczuplenie mienia 
Zamawiającego, wykrytego przez pracowników ochrony w czasie wykonywania zleconych zadań 
– Wykonawca jest zobowiązany do: 

a) zabezpieczenia miejsca zdarzenia; 
b) niezwłocznego powiadomienia Policji lub odpowiednich służb; 
c) niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego ( Dyrektora Sądu, Kierownika Oddziału 

Administracyjno-Gospodarczego lub w razie ich nieobecności innych pracowników ).  
2. W razie zaistnienia zdarzenia strony umowy zobowiązane są do niezwłocznego podjęcia 

czynności wyjaśniających oraz sporządzenia z nich  stosownego protokołu. Określenie 
wysokości poniesionych szkód nastąpi w „protokole strat” podpisanym przez obie strony. 
Pisemne zgłoszenie zdarzenia do Policji wraz z załączonym protokołem strat będzie stanowić 
podstawę ustalenia wysokości odszkodowania. 

3. Zamawiający zobowiązany jest na własny koszt ubezpieczyć obiekt chroniony przez 
Wykonawcę. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę w mieniu Zamawiającego wyrządzoną w 
wyniku kradzieży, włamania, celowego działania lub zaniechania Wykonawcy lub jego 
pracowników, bądź nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę a w szczególności 
powstałą w wyniku zaniedbań. 

5. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie swojej działalności gospodarczej w zakresie 
objętym umową gwarantujące pokrycie części lub całości szkód, ważne w okresie 
obowiązywania umowy. 
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§5  
 

                         ZASADY ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW WYKONAWCY 
                         ORAZ UPRAWNIENIA KONTROLNE ZAMAWIAJĄCEGO 
 
1. Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby świadczące u Zamawiającego usługę w zakresie  

ochrony osób i mienia są w okresie realizacji zamówienia zatrudnione na  podstawie umowy o 
pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 
2018r.,poz.917t.j). 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących usługę ochrony. 

3. Obowiązek wykazania, że pracownicy wykonujący usługę są zatrudnieni na umowę o pracę na 
warunkach określonych przez zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. 

4. Wykonawca z każdą kolejną fakturą złoży Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu na 

podstawie umowy o pracę osób skierowanych do wykonania usługi ochrony. Oświadczenie to 
powinno zawierać w szczególności: 

a)  dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 
b)  datę złożenia oświadczenia, 
c)  imię i nazwisko pracownika,  
d)  wskazanie, że objęte oświadczeniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę, 
e)  rodzaj umowy o pracę i wymiaru etatu, 
f)  informację czy wymienieni pracownicy, osiągają, co najmniej minimalne wynagrodzenie w   

         rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę   
        - podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy.   

5. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca  na każde żądanie Zamawiającego w 
wyznaczonym terminie, zobowiązany jest przedkładać następujące dokumenty: 

 a) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopię umowy/umów o   
     pracę osób wykonujących usługi ochrony w obiekcie Zamawiającego,  
     zawierających: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę  

     oraz wymiar etatu, zakres obowiązków, 
b)  zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę  
     składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie  
     umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 
c) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopię dowodu     
    potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

- dokumenty te winny być zanonimizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 maja 
2018r. (Dz.U. z 2018r., poz.1000) o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych…) 

6. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia i dokumentów wymienionych w ust.  4 i 
5  będzie traktowane jako niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników świadczących 
usługi na podstawie umowy o pracę i jest zagrożone sankcją kary umownej określonej w § 
9 umowy. 

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę, 
zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  
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§ 6 

PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca oświadcza, że następujący zakres przedmiotu zamówienia wykona siłami 
podwykonawców:……………………………………………………………………………. 

2.  Podwykonawcą świadczącym usługi dla Wykonawcy w zakresie określonym w ust.1 
będzie:………………………………………………………………………………………... 

3. Zamawiający nie odpowiada za jakiekolwiek zobowiązania wykonawcy wobec podwykonawcy, 
jak również za zobowiązania wykonawcy wobec osób trzecich. 

4. W przypadku powierzenia przez wykonawcę realizacji usług podwykonawcy, wykonawca jest 
zobowiązany do dokonania zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy zgodnie z zawartą z nim 
umową. 

5. Za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawcy wykonawca odpowiada jak za własne. 
 

   §7 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Za wykonanie usługi stanowiącej przedmiot umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić 
Wykonawcy wynagrodzenie miesięcznie w wysokości stanowiącej iloczyn faktycznie 
przepracowanych godzin i ceny za 1 godzinę netto…… + VAT…. razem brutto: ………. zł. 
Wg oferty cena 1 roboczogodziny wynosi netto……. zł + VAT 23% razem brutto……..zł 

2. Wynagrodzenie łączne (maksymalne) za cały okres trwania umowy wynosi kwotę …….. zł netto 
powiększoną o VAT 23%, razem wynagrodzenie  brutto………zł (słownie: 
………………………………………..) . 

3. Jeżeli suma faktur VAT z tytułu zrealizowanej umowy osiągnie kwotę wynagrodzenia brutto 
przed upływem okresu, na jaki została zawarta, umowa niniejsza ulega natychmiastowemu 
rozwiązaniu, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem 
Zamawiającego. 

4. W przypadku gdy suma faktur VAT  wystawionych w okresie obowiązywania umowy, nie 
osiągnie kwoty wynagrodzenia całkowitego brutto, umowa niniejsza wygasa z upływem okresu, 
na jaki została zawarta a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem 
Zamawiającego. 

5. Należność za wykonaną usługę będzie opłacana przelewem przez Zamawiającego z konta 
bankowego w terminie do 30 dni od daty otrzymania oryginału faktury.  

6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego. 
7. Strony ustalają, że wynagrodzenie umowne nie ulegnie zmianie w trakcie obowiązywania umowy 

z wyjątkiem okoliczności wskazanych w §8 niniejszej  umowy. 
 
 

§8 
 

                             ISTOTNE ZMIANY UMOWY/WALORYZACJA  
1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 
2. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany zawartej umowy w przypadku: 

a) Zmiany w obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na przedmiot i warunki 
umowy oraz zmiana sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego 
skutkująca niemożliwością realizacji przedmiotu umowy; 

b) Powstania nadzwyczajnych okoliczności ( nie będących ,,siłą wyższą”),grożące rażącą 
stratą, których strony nie przewidziały przy zawarciu umowy; 

c) Zmiana danych Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy) lub zmiana 
wynikająca z przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy. 

3. Zamawiający przewiduje zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy,  
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w przypadku zmiany: 
a) stawki podatku od towarów i usług, 
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2    

ust.3-5  ustawy z dnia 10.10.2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.- jeżeli 
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

4. Uprawnienie do zmiany umowy (zawarcia aneksu) przysługują stronie umowy jedynie w 
przypadku uchwalenia i zgodnego z prawem ogłoszenia zmiany normatywnej na poziomie 
ustawowym lub przepisów wykonawczych, wpływających na wymiar obciążających stronę 
zobowiązań fiskalnych, kosztów pracy. 

5. Wniosek w sprawie waloryzacji wynagrodzenia z tytułu zmiany przepisów , o których mowa 
w ust.3 musi zawierać: 

a) Wskazanie podstawy prawnej przepisów w oparciu , o które nastąpi waloryzacja 
wynagrodzenia; 

b) Podanie szczegółowej kalkulacji zmiany ceny jednostkowej 1 roboczogodziny oraz 
podanie kwoty całkowitej waloryzacji w rozbiciu na każdy rok pozostałego okresu 
wykonania całości umowy. 

6. W wyniku zmiany umowy w sprawie waloryzacji wynagrodzenia (zawarcia aneksu) 
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione odpowiednio: 

a) W przypadku zmiany, o której mowa w ust.3 lit. a, wartość netto wynagrodzenia 
Wykonawcy (tj. bez podatku od towarów i usług) nie zmieni się, a określona w aneksie 
wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzględnieniem stawki podatku 
od towarów i usług, wynikającej ze zmienionych przepisów; 

b) W przypadku zmiany, o której mowa w ust.3 lit.b, o wartość wzrostu całkowitego 
kosztu   Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób  bezpośrednio 
wykonujących  zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego 
wynagrodzenia, z   uwzględnieniem wszystkich obciążeń publiczno-prawnych od 
kwoty wzrostu minimalnego  wynagrodzenia. 

c) W przypadku zmiany, o której  mowa w ust. 3 lit. c, o wartość ponoszonych kosztów 
wynikających z obowiązku odprowadzania dodatkowych składek na ubezpieczenie od 
wynagrodzeń osób zatrudnionych bezpośrednio wykonujących zamówienie 

7. Aneks do umowy w sprawie  waloryzacji wynagrodzenia powinien być zawarty przez strony w 
terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia prawidłowo złożonego i kompletnego 
wniosku. 

8. Nie zawarcie w terminie określonym w ust.7 aneksu w sprawie zmiany wynagrodzenia 
uprawnia każdą ze stron do rozwiązania umowy z zachowaniem dwumiesięcznego okresu 
wypowiedzenia. 
 

§ 9 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
      a) w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy, w  
          szczególności: samowolnego opuszczenia stanowiska pracy, pełnienia obowiązków   
          pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających , niewykonywania czynności  
          określonych w planie ochrony - w wysokości 0,2 % kwoty wynagrodzenia brutto   
          określonej w § 7 ust. 2 , 
      b) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie   
          umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy  - w wysokości 1000,00 zł za każdą osobę   
          zatrudnioną na innych warunkach niż umowa o pracę, za każdy miesiąc w którym nie  
          dopełniono  wymogu. 
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2. Strony ustalają, że w razie naliczania kary umownej, Zamawiający potrąci je z wynagrodzenia 
przysługującego wykonawcy. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia roszczeń do pełnej 
wysokości powstałej szkody.  

3. Jeżeli na skutek  niewykonania lub nienależytego wykonania części lub całości przedmiotu 
umowy powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę umowną bądź szkoda powstanie z 
innych przyczyn niż te, dla których zastrzeżono karę, Zamawiającemu przysługuje prawo do 
dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych. 
 

 
§ 10 

WYPOWIEDZENIE/ROZWIĄZANIE / ODSTĄPIENIE OD UMOWY  

1.Zamawiający ma prawo wypowiedzenia  umowy w każdym czasie na zasadach określonych w   
   ustawie Kodeks cywilny, w szczególności  w przypadku: 
    a) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji usługi zgodnie z umową pomimo pisemnego  
        wezwania Zamawiającego w terminie 7 dni od doręczenia wezwania – w tym przypadku   
        wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy; 
    b) cofnięcia koncesji uprawniających do świadczenia usługi będącej przedmiotem umowy; 
    c)  likwidacji lub ogłoszenia upadłości Wykonawcy - w tym przypadku wypowiedzenie umowy  
         może nastąpić w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o  
        okolicznościach wypowiedzenie z tej przyczyny ; 
    d) gdy Wykonawca  niedopełnienia wymogu zatrudnienia pracowników świadczących usługi na  
        podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy. 
2. W przypadkach wystąpienia okoliczności wypowiedzenia wskazanych w pkt 1 lit. b, c, d –  
    wypowiedzenie może nastąpić w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego  
    wiadomości o okolicznościach wypowiedzenia z tej przyczyny.  
  
3. Strony zastrzegają  możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy z zachowaniem  
    dwumiesięcznego terminu wypowiedzenia , w szczególności w przypadku nie zawarcia aneksu     
    w sprawie zmiany wynagrodzenia  zgodnie z §8 ust.7 umowy. 
    Początek biegu terminu wypowiedzenia rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca  
    następującego po miesiącu, w którym zostało stronie doręczone wypowiedzenie. 
4. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni  w razie zaistnienia istotnej zmiany   
    okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie  
    można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
5. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy, odstąpieniu lub jej rozwiązaniu wraz z uzasadnieniem  
    należy złożyć drugiej stronie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 
6. W przypadku rozwiązania, wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać  
    wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 
 

§ 11 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1.  W celu realizacji zamówienia określonego w niniejszej umowie, na podstawie Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Zamawiający 
powierza bezpłatnie Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych na warunkach opisanych w 
przedmiotowej Umowie w zakresie: imię/imiona, nazwisko, dane kontaktowe: nr telefonu 
kontaktowego, adres email. 

2.  Przetwarzanie danych osobowych możliwe jest wyłącznie w zakresie i w celu realizacji 
przedmiotowej Umowy. 

3.  Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 
maja 2018 r., Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 29 
kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków 
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technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy 
informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 
1024) (dalej: Rozporządzenie) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) i będzie przestrzegał zapisów w nich 
ujętych z należytą skrupulatnością i szczególną starannością. 

4.  Wykonawca oświadcza, że jest świadom sankcji grożących z tytułu naruszenia przepisów 
prawa, w tym podlegania odpowiedzialności karnej. 

5.  Wykonawca zobowiązuje się przed dopuszczeniem do przetwarzania danych powierzonych, 
do przeszkolenia w zakresie ochrony danych osobowych każdej osoby związanej pośrednio 
bądź bezpośrednio z wykonywaniem przedmiotowej Umowy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony danych osobowych podmiotów objętych 
zamówieniem z należytą starannością. 

7.  Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia wszelkich środków służących zachowaniu w 
tajemnicy powierzonych danych podmiotów objętych zamówieniem, w szczególności mających 
na celu zapobieganie udostępnienia danych, w jakikolwiek sposób, osobom trzecim.  

 
 

§ 12 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.  Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Spory wynikłe z niniejszej umowy poddaje się rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby 

Zamawiającego. 
3. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 

ustawy Prawo Zamówień publicznych. 
4. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 dla Zamawiającego  

i  1 dla Wykonawcy. 
 

Załączniki: 

1/Aktualna lista pracowników wykonujących usługę. 
2/ Plan ochrony obiektu  
  
 
 
 
 
 
 
 
………………………….                                                                       …………………………….. 
 
    WYKONAWCA                                                        ZAMAWIAJĄCY 
 

 
 


