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Rozdział I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 
 
Instytut Technologii Elektronowej 
02-668 Warszawa, Al. Lotników 32/46  
adres internetowy: http://www.ite.waw.pl  
 
 
Rozdział II. Tryb i podstawa prawna udzielenia zamówienia 
 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138 o ustawy Pzp,  zgodnie            
z przepisami i zasadami określonymi w przedmiotowym ogłoszeniu.  

2. Do niniejszego postępowania nie mają bezpośredniego zastosowania przepisy ustawy           
z dnia 29 stycznia 2014 roku (tekst jednolity: Dz. U z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) 
Prawo zamówień publicznych, dalej: „ustawa Pzp”. Przepisy tej ustawy mają charakter 
wyłącznie pomocniczy - Zamawiający w treści niniejszego ogłoszenia może odnosić się 
do znaczeń i treści poszczególnych przepisów tej ustawy.  

3. Wartość udzielanego zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 
138g ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 

4. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający najpierw dokona oceny ofert  zgodnie                 
z kryterium oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została 
oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu. Wszelkie wyjaśnienia, wezwania do uzupełnień będą dotyczyły tylko 
Wykonawcy, który złożył ofertę ocenioną jako najkorzystniejszą. 

 
 
Rozdział III.  Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest fizyczna ochrona, obiektów osób i mienia Instytutu 
Technologii Elektronowej,  wykonywana przez jednego pracownika ochrony na zmianie 
w dniach i godzinach określonych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym 
Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia na 3 obiektach Instytutu Technologii 
Elektronowej.                                  

 
Przedmiot zamówienia podzielony jest na 3 zadania: 
 

 Zadanie nr 1 – Ochrona osób i mienia  na obiekcie położonym przy Al. Lotników 
32/46 w Warszawie; 

 

 Zadanie nr 2 – Ochrona osób i mienia na obiekcie położonym przy                             
ul. Okulickiego 5E w  Piasecznie; 

 
 

 Zadanie nr 3 – Ochrona osób imienia na obiekcie położonym przy ul. Zabłocie 39               
w Krakowie. 

 
 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w ramach poszczególnych zadań stanowi 
Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 
 

2. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę całości 
przedmiotu zamówienia.  

 
3. Zamawiający, nie wymaga, aby osoby skierowane do realizacji przedmiotowego 

zamówienia były zatrudnione na umowę o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. 
zm.).  

http://www.ite.waw.pl/
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4. Zamawiający wymaga natomiast aby osoby skierowane do realizacji umowy były  
zatrudniane zgodnie z obowiązującymi przepisami wynikającymi z ustawy z dnia                       
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 
2008, z późn. zm.), w szczególności przepisami dotyczącymi minimalnej stawki 
godzinowej, minimalnego wynagrodzenia.   

 
UWAGA! Zamawiający będzie badał spełnienie tego wymogu pod kątem rażąco niskiej 
ceny.  
 

5. Zamawiający wymaga posiadania polisy ubezpieczeniowej OC z tytułu prowadzonej 
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej 
niż 5 000 000,00 PLN. 
 

6. Zamawiający w okresie trwania umowy zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub 
zwiększenia  liczby godzin ochrony na wszystkich 3 obiektach. 

 
 

7. Wizja lokalna: Wykonawca może dokonać na własny koszt wizji lokalnej w miejscu 
realizacji przedmiotu zamówienia w dni pracy Instytutu w godzinach 7:00-14:00 po 
wcześniejszym uzgodnieniu terminu. 

 
 
 
Rozdział IV. Termin realizacji zamówienia 
 
Wybrany Wykonawca będzie świadczył usługi przez okres 12 miesięcy od daty podpisania 
umowy, z możliwością przedłużenia o okres kolejnych 12 miesięcy na podstawie wzoru Umowy 
który stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia. 
Realizacja usługi może rozpocząć się najwcześniej 7 lutego 2017 roku.  
 
 
Rozdział V. Oferty częściowe, wariantowe i zamówienia uzupełniające 
 

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych przez danego Wykonawcę na 
dowolną ilość zadań.  

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 
 
 
Rozdział VI. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami, wyjaśnianie treści ogłoszenia. 
 
1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem 

Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia             

23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113), osobiście, za 

pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej                 

w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną          

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1030). 

2. Zamawiający wskazuje następujący nr faksu +48 22 847 06 31 oraz  adres poczty 

elektronicznej: urbanski@ite.waw.pl  do komunikowania się z Wykonawcami.       

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku przekazywania 

oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną, 

każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

4. Zamawiający nie dopuszcza udzielania wiążących informacji telefonicznie. 
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5. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia. 

6. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem że wniosek 

o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, 

w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, po tym terminie 

Zamawiający może pozostawić wniosek bez odpowiedzi. Zamawiający zamieści 

wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono niniejsze ogłoszenie, tj. 

http://www.ite.waw.pl/aktualnosci/zamowienia-publiczne/  

7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść ogłoszenia. Dokonaną zmianę ogłoszenia Zamawiający zamieści na stronie 

internetowej: http://www.ite.waw.pl/aktualnosci/zamowienia-publiczne/ 

 
 
 
Rozdział VII. Warunki udziału w postępowaniu, przesłanki wykluczenia Wykonawcy           
z postępowania 
 

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

1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz 
ust. 5 pkt 1-2,4 oraz 8 ustawy Pzp.  

Uwaga! Przesłanki wykluczenia będą badane również po otwarciu ofert, do 
momentu podpisania umowy.  

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie: 

A) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności: 

Wykonawca musi wykazać, ze posiada uprawnienia do prowadzenia działalności 
w zakresie ochrony osób i mienia w zakresie wymaganym ustawą z dnia                    
22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 
1099 ze zm.) odpowiadającym czynnościom objętym przedmiotem niniejszego 
zamówienia. 

Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o zamówienie, 
powyższy warunek dotyczy każdego z członków Konsorcjum. 

 

B) Zdolności technicznej lub zawodowej: 

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie wykonał lub wykonuje, co najmniej: 

 dla Zadania nr  1 – 2 (dwie) usługi polegające na fizycznej ochronie 
osób i mienia, z których każda trwała lub trwa przez okres min.                   
9 miesięcy i osiągnęła za okres 9 miesięcy wartość dla każdej z usług, 
co najmniej 40 000,00 zł netto każda; 

 dla Zadania nr 2 – 2 (dwie) usługi polegające na fizycznej ochronie 
osób i mienia, z których każda trwała lub trwa przez okres min.                
9 miesięcy i osiągnęła za okres 9 miesięcy wartość dla każdej z usług, 
co najmniej 90 000,00 zł netto każda; 

 dla Zadania nr 3 – 2 (dwie) usługi polegające na fizycznej ochronie 
osób i mienia, z których każda trwała lub trwa przez okres min.                      
9 miesięcy i osiągnęła za okres 9 miesięcy wartość dla każdej z usług, 
co najmniej 75 000,00 zł netto każda.   

 
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powoływania się  na zasoby podmiotu trzeciego. 
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Rozdział VIII. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do jego wykluczenia  

1. Do oferty każdy Wykonawca (dla każdego zadania) musi dołączyć: 

a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku 
nr 3 do niniejszego ogłoszenia;  

b) wykaz wykonanych usług  Załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia; 

c) koncesję na prowadzenie działalności związanej z ochroną osób i mienia w zakresie 
wymaganym ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia 
odpowiadającym czynnościom objętym przedmiotem niniejszego zamówienia. 

 

2.  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie,  
o którym mowa w Rozdziale VIII. 1.a) niniejszego ogłoszenia oraz koncesje składa każdy 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

3. Zamawiający przed podpisaniem umowy, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, dla Zadania 1, 2, 3 do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż             
3 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:  

1) w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdziale VII. 1. 2) 
niniejszego o 

2) głoszenia dowodów określających czy usługi wskazane zostały wykonane 
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi były wykonywane, 
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest 
w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;  

3)  w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału 
w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 – 23 oraz ust. 5 pkt 1-2.4 oraz 
8 ustawy Pzp: 

a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego 
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z 
właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

c) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego 
wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z 
uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – 
dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego 
porozumienia w sprawie spłat tych należności. 

Uwaga! Oświadczenie musi być złożone w oryginale. 
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4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dokumentu lub dokumentów 
wymienionych w ustępie 3, dla każdego zadania w toku realizacji przedmiotowego 
zamówienia, w przypadku powzięcia wątpliwości co do zaistnienia przesłanek 
wykluczenia. Brak złożenia takich dokumentów lub zaistnienie przesłanki wykluczenia 
może spowodować odstąpienia od umowy ze skutkiem wyłącznie na przyszłość. 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta będzie najwyżej oceniona, nie złoży oświadczenia lub 
dokumentów, o których mowa w rozdz. VIII punkt 1 albo 3 niniejszego ogłoszenia, 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 
ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 
postępowania, oświadczenia lub dokumenty będą niekompletne, będą zawierać błędy lub 
budzić wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich 
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez 
siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

6. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 
pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

7. W przypadku braku złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 5 lub 6 lub złożenia 
dokumentów nie potwierdzających spełnienia warunków udziału w postępowaniu, braku 
podstaw do wykluczenia lub nie potwierdzających uprawnienia do złożenia oferty przez 
daną osobę lub osoby, Zamawiający wezwie do złożenia dokumentów Wykonawcę, który 
złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.  

8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do 
wykluczenia jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego 
wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 
danych, w szczególności rejestrów publicznych np. odpis z Krajowego Rejestru 
Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.  

9. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, 
Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia 
wszczęcia postępowania, tj. opublikowania ogłoszenia o zamówieniu na stronie 
internetowej http://www.ite.waw.pl/aktualnosci/zamowienia-publiczne/ 

 
Rozdział IX. Wymagania dotyczące wadium 

 Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.   

 
Rozdział X. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia 
umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, 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.  

 
Rozdział XI. Sposób przygotowania oferty 

1. Oferta (na każde zadanie oddzielnie) musi być sporządzona zgodnie z wymaganiami 
określonymi w niniejszym ogłoszeniu oraz zgodnie z Formularzem Ofertowym 
stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. 

2. Do oferty muszą być załączone: 

 dokumenty wymienione w Rozdziale VIII pkt 1 niniejszego ogłoszenia,  
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 pełnomocnictwo do złożenia oferty w przypadku, gdy uprawnienie do reprezentacji 
Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo powinno 
zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność             
z oryginałem. 

3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na dane zadanie. Złożenie większej 
liczby ofert lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, 
będzie skutkowało odrzuceniem wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

4. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej. 

5. Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w języku polskim. Dokumenty sporządzone 
w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym 
przez Wykonawcę. 

6. Wszystkie dokumenty własne i załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę lub 
przez należycie umocowanego jego przedstawiciela w sposób umożliwiający 
identyfikację podpisu. 

7. Zmiany lub poprawki w treści oferty i załączników muszą być podpisane lub 
parafowane przez osobę podpisującą ofertę (w sposób umożliwiający identyfikację 
podpisu). 

8. Ofertę wraz z załącznikami należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub 
innym opakowaniu, trwale zabezpieczonym, uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie 
się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert. Koperta lub inne opakowanie 
powinny być opisane w następujący sposób: 

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

Nazwa i adres Wykonawcy, nr telefonu i faksu (ewentualnie czytelna pieczęć firmowa) 

OFERTA w postępowaniu prowadzonym przez Instytut Technologii Elektronowej w przedmiocie: 
„Ochrona osób i mienia”  Zadanie nr  .... (podać: 1 lub  2 lub 3) 

 

Nie otwierać przed godz.10:15  dnia 20.01.2017 r. 

9. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie lub 
przedwczesne otwarcie oferty, jeżeli koperta lub inne opakowanie nie będą trwale 
zabezpieczone przed przypadkowym ich otwarciem lub właściwie oznakowane. 

10. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 

11. Wykonawca może zastrzec, że załączone do oferty dokumenty zawierające informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji nie mogą być udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec 
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Zastrzeżone dokumenty 
powinny być opatrzone napisem następującej treści: „Informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa”. Zaleca się umieszczenie tych dokumentów w ofercie w sposób 
uniemożliwiający przypadkowe zapoznanie się z ich treścią. Do oferty należy także 
dołączyć uzasadnienie, wraz z dowodami w którym Wykonawca wykaże, że 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993, 
Nr 47 poz. 211 z późn. zm.). 

12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były 
przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem 
„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych 
elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia 
i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

13. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie 
w trybie art. 90 ustawy Pzp, (wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny) a złożone 
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przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie 
przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe 
zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca 
oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

14. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 
Czynności tych należy dokonać w następujący sposób: 

a) Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do 
złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie 
o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o 
wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana 
oferta, tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA OFERTY”. 
Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA OFERTY” zostaną otwarte przy 
otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu 
poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

b) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się 
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych 
samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z dopiskiem na kopercie 
„WYCOFANIE OFERTY”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w 
pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy 
oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą 
otwierane. 

15. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczącej złożonej oferty oraz                               
z zastrzeżeniem punktu 16 ogłoszenia, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

16. Zamawiający poprawia w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z ogłoszeniem niepowodujące 
istotnych zmian w treści oferty 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona. 

 
Rozdział XII. Przesłanki odrzucenie oferty i unieważnienia postępowania. 
 

1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:  

1) jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia , z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;  

2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów                     
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;  

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

4) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu                
o udzielenie zamówienia – nie wykazał braku podstaw do wykluczenia; 

5) zawiera błędy w obliczeniu ceny;  

6) 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;  

7) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie 
terminu związania ofertą;  

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.  
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2. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:  

       1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu 

2)  cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że 
zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;  

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania 
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
wcześniej przewidzieć; 

4)  postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

 
 
Rozdział XIII. Rażąco niska cena 

1. Jeżeli zaoferowana cena, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie                
w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do 
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi 
przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca 
się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny,              
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 albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265); 

2)  pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 

3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;  

4)  wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;  

2.  W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:  

1)  wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 
ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy Pzp 
lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca 
się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność 
wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 

2)  wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu 
postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający 
może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1.  

3.  Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na 
wykonawcy.  

4. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli 
dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera 
rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 
 
 
 
 



                                    
 

10 
 

Rozdział XIV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

1. Termin składania ofert upływa w dniu 20.01.2017 r.  o godzinie 10:00. 

2. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego  w Warszawie,  Al. Lotników 32/46           
w budynku VI pokój nr 4. 

3. Złożone oferty zostaną pisemnie zarejestrowane, z uwzględnieniem daty i godziny ich 
wpływu, i zostaną im nadane kolejne numery, zgodne z kolejnością ich wpływu. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.01.2017 r. o godzinie 10:15 w siedzibie 
zamawiającego  w Warszawie,  Al. Lotników 32/46 w budynku VI pokój nr 5. 

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

6. Oferty zostaną otwarte w kolejności, w jakiej zostały złożone u Zamawiającego. 

7. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za termin dostarczenia ofert wysłanych za 
pośrednictwem poczty lub kuriera. 

8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie informacje 
http://www.ite.waw.pl/aktualnosci/zamowienia-publiczne/ dotyczące:  

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofertach.  

 
Rozdział XV. Kryteria oceny ofert 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie wyłącznie kryterium ceny. 

2. Spośród ofert złożonych w wyznaczonym przez zamawiającego terminie i spełniających 

wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu, Zamawiający jako najkorzystniejszą 

wybierze tę ofertę, która uzyska największą liczbę punktów obliczoną wg  wzoru: 

 

Pn =  Cmin / Cn  W              

 

gdzie: Pn          -  liczba punktów  w kryterium cena 

Cmin    -  najniższa cena spośród nadesłanych ofert  

Cn       -  cena badanej oferty. 

W       -  waga kryterium (100).  

3. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4. W przypadku, w którym dwie lub więcej ofert będą zawierały tą samą cenę, 
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli takie oferty do złożenia ofert 
dodatkowych, których ceny nie mogą być niższe niż ceny „pierwotnie” złożone. W 
przypadku, w którym, po złożeniu ofert dodatkowych, w dalszym ciągu nie będzie można 
dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej zamówienie uzyska ten Wykonawca, którego 
wykazywana, w celu wykazania warunku udziału w postępowaniu w danej części, 
(pojedyncza – najwyższa) wartość świadczonej usługi będzie najwyższa. 

5. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury na zasadach określonych w art. 24aa 
ustawy Pzp, tj. Zamawiający najpierw oceni oferty, a następnie zbada, czy Wykonawca, 
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz 
czy spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie 
oceniona jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający zbada, 
czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu 
Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej oceniona spośród pozostałych ofert. 
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Rozdział XVI. Opis sposobu obliczania ceny 

1. Wykonawca zobowiązany jest określić cenę oferty poprzez wskazanie w Formularzu 
ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego 
ogłoszenia jednostkową cenę netto i brutto 1 godziny ochrony oraz całkowitą cenę 
netto i brutto. 

2. Ocenie podlegać będzie całkowita wartość  oferty .  

3. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty i ryzyka związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem 
umowy stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.  

4. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku 
(zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy 
zaokrąglić w górę).  

5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). Rozliczenia między 
Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich. 

6. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania              
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 
towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej                 
w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie                   
z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany 
poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania               
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub 
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 
wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

 
 
Rozdział XVII. Informacje o formalnościach dotyczących zawarcia umowy 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza jest zobowiązany 
do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o osobach, które będą podpisywały 
umowę ze strony Wykonawcy, przekazania innych danych odnoszących się do 
Wykonawcy, jakie zostaną zawarte w umowie oraz przedłożenia: 

a) dokumentów potwierdzających ich umocowanie do podpisania umowy, o ile 
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

b)  Polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o cechach wskazanych w Opisie 
Przedmiotu Zamówienia (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność                          
z oryginałem). 

2. Zamawiający, w przypadku przedłożenia dokumentów o których mowa w ust. 1, nie 
odpowiadających zapisom treści ustawy Pzp lub niniejszego ogłoszenia, ma prawo do 
zgłoszenia wiążących, umotywowanych zastrzeżeń. Akceptacja przedłożonych 
dokumentów może nastąpić przed upływem terminu wskazanego w zdaniu 1. 

3. Wykonawca w ciągu 3 dni od daty przekazania przez Zamawiającego zastrzeżeń o 
których mowa w ust. 2 jest zobowiązany do przedłożenia dokumentów 
uwzględniających zastrzeżenia pod rygorem uznania przez Zamawiającego uchylania 
się od zawarcia umowy. W przypadku przedłożenia dokumentów uwzględniających 
zastrzeżenia Zamawiającego, Zamawiający zaakceptuje te dokumenty.  

4. Akceptacja Zamawiającego nie wymaga formy pisemnej. 

5. Po akceptacji przedłożonych w ust. 1 dokumentów Zamawiający wezwie do 
podpisania umowy wyznaczając termin i miejsce podpisania. Niestawienie się 
przedstawiciela wykonawcy w wyznaczonym terminie i miejscu zostanie uznane za 
uchylanie się od zawarcia umowy. Z uwagi na powyższe wymagania prosimy                       
o zapewnienie stałej dostępności osoby/osób uprawnionej/ych do podpisania umowy. 

6. Wzór umowy stanowi Załącznik nr  5 do niniejszego ogłoszenia. 
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Rozdział XVIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
 
Rozdział XIX. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania 

1. Wykonawcy, który złożył ofertę,  przysługuje możliwość złożenia zażalenia na decyzję 
zamawiającego w przedmiocie 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu, 

w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego Ogłoszenia o zamówieniu 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielania zamówienia, 

3) odrzucenia oferty odwołującego, 

4) wyboru oferty najkorzystniejszej  

w terminie 3 dni od dnia przekazania przez zamawiającego informacji o wyborze oferty 
najkorzystniejszej. 

2. Zażalenie w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w budynku nr 
6,  pokoju  nr 4 lub przesłać faksem na nr  22 847 06 31 lub e-mailem na następujący 
adres: urbanski@ite.waw.pl 

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

4. Na rozstrzygnięcie zażalenia nie przysługuje odwołanie.  

 
 
 
Integralną część niniejszej ogłoszenia stanowią:  
 
-    Opis przedmiotu zamówienia  - Załącznik nr 1 

-    Formularz ofertowy  - Załącznik nr 2  
-    Oświadczenia stanowiące potwierdzenie spełnienia warunków    
udziału postępowania i brak podstaw do wykluczenia  

 
 
- Załącznik nr 3  

-    Wykaz usług  - Załącznik nr 4 

-     Wzór  umowy - Załącznik nr 5 
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Załącznik nr 1 
 

SZCZEGÓŁOWA  CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
dla Zadania nr 1 

 
(Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa) 

 
 
ZADANIA PRACOWNIKÓW OCHRONY 
 
Do zadań pracowników ochrony należy w szczególności: 
 
 

1. pełnienie służby przez pracowników ochrony polegające na ochronie obiektów i terenów 
Zamawiającego 
- w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) od 6.00.00 do 18.00, 
Szacunkowa ilość godzin ochrony obiektu w okresie trwania umowy ok. 2964 rbh/rok;  
Służba ochrony nie obejmuje następujących dni: 
- Dni powszednie wolne w ITE: 14.04.2017, 02.05.2017, 16.06.2017, 14.08.2017, 10.11.2017 
- Dni ustawowo wolne: 17.04.2017, 01.05.2017, 03.05.2017, 15.06.2017, 15.08.2017, 01.11.2017, 
25-26.12.2017 

2. ochrona mienia oraz pracowników Instytutu przed działaniem na jego terenie osób trzecich 
zakłócających porządek; 

3. prowadzenie ewidencji interesantów i gości; 
4. obsługa stanowiska monitoringu; 
5. kontrolowanie przepustek materiałowych na przedmioty, materiały itp., wynoszone i wnoszone do 

budynków; 
6. wydawanie i przyjmowanie kluczy do pomieszczeń oraz prowadzenie stosownej ewidencji; 
7. otwieranie i zamykanie budynków; 
8. nadzór nad ruchem samochodowym oraz osobowym na zasadach ustalonych wspólnie z 

zamawiającym; 
9. uczestniczenie w szkoleniu z zakresu bhp, ppoż. i innych uregulowań obowiązujących w 

Instytucie. Szkolenia zapewnia Zamawiający i musi  je odbyć każdy oddelegowany pracownik 
ochrony Wykonawcy; 

10. obsługa recepcji i depozytu bagażu dla gości;  
11. odbieranie i przechowywanie w czasie nieobecności pracowników wszelkich przesyłek, listów itp. 

w sposób zapewniający ich nienaruszalność; 
12. natychmiastowe reagowanie na wszelkie sygnały z instalacji alarmowych zainstalowanych w 

budynkach, zgodnie z obowiązującymi procedurami postępowania w ITE; 
13. podejmowanie interwencji w razie zagrożenia bezpieczeństwa mienia lub stwierdzenia naruszenia 

porządku publicznego;  
14. podejmowanie interwencji na uzasadnione żądanie pracowników zamawiającego; 
15. prowadzenie na bieżąco „Książki Ochrony”, w której dokonuje się wpisów z przyjęcia, przebiegu  

i zakończenia służby oraz zaistniałych szczególnych zdarzeń, dokonywanych kontroli, zaleceń 
przełożonych; 

16. zapobieganie niepożądanym zdarzeniom, a w przypadku ich wystąpienia, podejmowanie 
odpowiednich działań (w tym powiadamianie i współdziałanie z odpowiednimi służbami, jak 
Pogotowie Ratunkowe, Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska, Pogotowie Energetyczne, 
Wodociągowe, Gazowe itp.); 

17. znajomość obowiązującej Instrukcji P. Poż. oraz procedur postępowania w razie powstania 
pożaru, sposobów alarmowania i przeprowadzania ewakuacji w ochranianych obiektach, 

18. ograniczenie dostępu do śladów i zaistniałych dowodów niepożądanych zdarzeń, do czasu 
przybycia odpowiednich służb; 

19. niezwłoczne informowanie przełożonych, osób upoważnionych przez zamawiającego oraz 
odpowiedzialnych służb w przypadku stwierdzenia zdarzeń nadzwyczajnych (przestępstwo, 
zagrożenie pożarowe, zagrożenie zdrowia lub życia, itp.); 

20. dokonywanie obchodów wewnętrznych i zewnętrznych chronionych obiektów zgodnie z Instrukcją 
Ochrony Obiektu; 

21. stosowanie środków przymusu bezpośredniego w przypadkach i na zasadach określonych 
przepisami prawa; 

22. zachowanie w tajemnicy wszystkich informacji mających wpływ na bezpieczeństwo 
zamawiającego oraz chronionego obiektu – w czasie trwania umowy, jak również po jej 
rozwiązaniu. 
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OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności ochronnych przy pomocy 
umundurowanych pracowników ochrony w sposób identyfikujący ich, jako służbę ochrony, 
zaopatrzonych w czytelne identyfikatory, wyposażonych w odpowiednie urządzenia techniczne, 
umożliwiające prawidłowe wykonywanie umowy, w tym środki łączności. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności ochronnych przy pomocy pracowników 
przygotowanych do obsługi komputera PC oraz obsługi systemów sygnalizacji pożarowej, 
alarmów, obsługi centrali monitoringu, telewizji przemysłowej. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do realizowania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami z najwyższą starannością, rzetelnie i skutecznie oraz przy uwzględnieniu zawodowego 
charakteru prowadzonej działalności. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania przepisów wewnętrznych 
obowiązujących na terenie ochranianego obiektu. 

5. Wykonawca zapewni ścisłe przestrzeganie poufności i ochronę wszelkich danych i informacji 
dotyczących obiektu oraz osób zatrudnionych na terenie obiektu (w czasie trwania umowy oraz po 
jej zakończeniu) w tym do nie ujawniania osobom trzecim informacji dotyczących zainstalowanych 
w obiekcie systemach zabezpieczeń. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Instrukcji Ochrony Obiektów w terminie 21 dni od 
daty podpisania umowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w dniu rozpoczęcia realizacji 
umowy list pracowników ochrony zatrudnionych do ochrony obiektów. O każdej zmianie w 
wykazie Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego, najpóźniej na 2 dni przed 
wprowadzeniem pracownika ochrony do służby. 

8. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać usługę, będącą przedmiotem umowy, poprzez 
pracowników ochrony z wykształceniem, co najmniej średnim, sprawnych fizycznie i psychicznie, 
niekaranych za przestępstwa umyślne. 

9. Na wniosek zamawiającego wykonawca zapewni wymianę pracownika ochrony. Podstawą 
żądania wymiany może być: brak kultury osobistej, brak higieny, złamanie zakazu spożywania 
alkoholu lub innej podobnie działającej substancji w miejscu pełnienia służby, nie wywiązywanie 
się z zadań pracowników ochrony. 

10. Wykonawca przez cały okres realizacji umowy zobowiązany jest posiadać aktualną koncesję na 
prowadzenie działalności w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia zgodnie z postanowieniami 
ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia. 

11. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o zmianie okoliczności prawnych i 
faktycznych ujawnionych w koncesji lub odpowiednich rejestrach, istotnych dla wykonywania 
umowy, w terminie 14 dni od dokonania zmiany. 

12. Wykonawca przez cały okres realizacji umowy musi posiadać aktualne ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 5 000 000,00 zł w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej pracowników ochrony fizycznej na kwotę minimum 50 000,00 zł. 

 
 

1. Lokalizacja - Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa 
 
Instytut posiada 7 budynków w tym: 

 4 budynki o powierzchni całkowitej ok. 2400m² każdy, pięciokondygnacyjne, z wejściem po obu 
stronach budynku. 

 1 budynek o powierzchni całkowitej ok. 260m², dwukondygnacyjny, z jednym wejściem od 
frontu.  

 1 budynek o powierzchni całkowitej ok. 140 m², parterowy. 

 1 budynek o powierzchni ok. 570 m², parterowy. 
 
Całość terenu o powierzchni ok. 1 ha. jest ogrodzona i oświetlona.  
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Załącznik nr 1 

 
 

SZCZEGÓŁOWA  CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

dla Zadania nr 2 
 

(ul. Okulickiego 5E, 05-500 Piaseczno) 

 
 
ZADANIA PRACOWNIKÓW OCHRONY 
 
Do zadań pracowników ochrony należy w szczególności: 

 
1. Ochrona obiektu oraz dozór instalacji i urządzeń pracujących w ruchu ciągłym pełniony jest: 

- w dni powszednie  od 16.00 do 8.00, 
- całodobowo soboty, niedziele, dni ustawowo wolne i dni wolne od pracy dla pracowników ITE 
 
Szacunkowa ilość godzin ochrony obiektu w okresie trwania umowy ok. 6784 rbh/rok 

  
 Służba ochrony obejmuje następujące dni: 

- Dni wolne od pracy dla pracowników ITE: 14.04.2017, 02.05.2017, 16.06.2017, 14.08.2017, 
10.11.2017 
- Dni ustawowo wolne: 17.04.2017, 01.05.2017, 03.05.2017, 15.06.2017, 15.08.2017, 01.11.2017, 
25-26.12.2017 

2. ochrona obiektu oraz dozór instalacji i urządzeń pracujących w ruchu ciągłym  odbywa się 
zgodnie z odpowiednimi instrukcjami dozoru urządzeń i   indywidualnymi zaleceniami 
użytkowników (konieczny wpis do zeszytu dozoru). 

3. ochrona mienia oraz pracowników Instytutu przed działaniem na jego terenie osób trzecich 
zakłócających porządek; 

4. prowadzenie ewidencji interesantów i gości; 
5. obsługa stanowiska monitoringu TV przemysłowej; 
6. kontrolowanie przepustek materiałowych na przedmioty, materiały itp., wynoszone i wnoszone do 

budynków; 
7. wydawanie i przyjmowanie kluczy do pomieszczeń oraz prowadzenie stosownej ewidencji; 
8. otwieranie i zamykanie budynków; 
9. nadzór nad ruchem samochodowym oraz osobowym na zasadach ustalonych wspólnie z 

zamawiającym; 
10. uczestniczenie w szkoleniu z zakresu bhp, ppoż. i innych uregulowań obowiązujących w 

Instytucie. Szkolenia zapewnia Zamawiający i musi  je odbyć każdy oddelegowany pracownik 
ochrony Wykonawcy; 

11. nadzór nad urządzeniami pracującymi w ruchu ciągłym (zamawiający zapewnia szkolenie osób w 
zakresie dozoru urządzeń pracujących w ruchu ciągłym i przekaże właściwe instrukcje 
postępowania)  

12. obsługa recepcji i depozytu bagażu dla gości; 
13. odbieranie i przechowywanie w czasie nieobecności pracowników wszelkich przesyłek, listów itp. 

w sposób zapewniający ich nienaruszalność  
14. natychmiastowe reagowanie na wszelkie sygnały z instalacji alarmowych zainstalowanych w 

budynkach, zgodnie z obowiązującymi procedurami postępowania w ITE; 
15. podejmowanie interwencji w razie zagrożenia bezpieczeństwa mienia lub stwierdzenia naruszenia 

porządku publicznego;  
16. podejmowanie interwencji na uzasadnione żądanie pracowników zamawiającego; 
17. prowadzenie na bieżąco „Książki Ochrony”, w której dokonuje się wpisów z przyjęcia, przebiegu i 

zakończenia służby oraz zaistniałych szczególnych zdarzeń, dokonywanych kontroli, zaleceń 
przełożonych; 

18. zapobieganie niepożądanym zdarzeniom, a w przypadku ich wystąpienia, podejmowanie 
odpowiednich działań (w tym powiadamianie i współdziałanie z odpowiednimi służbami, jak 
Pogotowie Ratunkowe, Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska, Pogotowie Energetyczne, 
Wodociągowe, Gazowe itp.); 

19. znajomość obowiązującej Instrukcji P. Poż. oraz procedur postępowania w razie powstania 
pożaru, sposobów alarmowania i przeprowadzania ewakuacji w ochranianych obiektach 

20. ograniczenie dostępu do śladów i zaistniałych dowodów niepożądanych zdarzeń, do czasu 
przybycia odpowiednich służb; 
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21. niezwłoczne informowanie przełożonych, osób upoważnionych przez zamawiającego oraz 
odpowiedzialnych służb w przypadku stwierdzenia zdarzeń nadzwyczajnych (przestępstwo, 
zagrożenie pożarowe, zagrożenie zdrowia lub życia, itp.); 

22. dokonywanie obchodów wewnętrznych i zewnętrznych chronionych obiektów zgodnie z Instrukcją 
Ochrony Obiektu; 

23. stosowanie środków przymusu bezpośredniego w przypadkach i na zasadach określonych 
przepisami prawa; 

24. zachowanie w tajemnicy wszystkich informacji mających wpływ na bezpieczeństwo 
zamawiającego oraz chronionego obiektu – w czasie trwania umowy, jak również po jej 
rozwiązaniu. 

 
 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności ochronnych przy pomocy 
umundurowanych pracowników ochrony w sposób identyfikujący ich, jako służbę ochrony, 
zaopatrzonych w czytelne identyfikatory, wyposażonych w odpowiednie urządzenia techniczne, 
umożliwiające prawidłowe wykonywanie umowy, w tym środki łączności. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności ochronnych przy pomocy pracowników 
przygotowanych do obsługi komputera PC oraz obsługi systemów sygnalizacji pożarowej, 
alarmów, obsługi centrali monitoringu, telewizji przemysłowej. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do realizowania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami z najwyższą starannością, rzetelnie i skutecznie oraz przy uwzględnieniu zawodowego 
charakteru prowadzonej działalności. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania przepisów wewnętrznych 
obowiązujących na terenie ochranianego obiektu. 

5. Wykonawca zainstaluje na własny koszt urządzenie do monitorowania sygnałów napadowych w 
chronionym obiekcie w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia świadczenia usługi ochrony. W razie 
rozwiązania lub wygaśnięcia umowy wykonawca zdemontuje wyżej wymienione urządzenie na 
własny koszt w terminie 7 dni, przywracając miejsca, w których były zainstalowane do stanu 
poprzedniego. 

6. Wykonawca zapewni ścisłe przestrzeganie poufności i ochronę wszelkich danych i informacji 
dotyczących obiektu oraz osób zatrudnionych na terenie obiektu (w czasie trwania umowy oraz po 
jej zakończeniu) w tym do nie ujawniania osobom trzecim informacji dotyczących zainstalowanych 
w obiekcie systemach zabezpieczeń. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Instrukcji Ochrony Obiektów w terminie 21 dni od 
daty podpisania umowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w dniu rozpoczęcia realizacji 
umowy list pracowników ochrony zatrudnionych do ochrony obiektów. O każdej zmianie w 
wykazie Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego, najpóźniej na 2 dni przed 
wprowadzeniem pracownika ochrony do służby. 

9. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać usługę, będącą przedmiotem umowy, poprzez 
pracowników ochrony z wykształceniem, co najmniej średnim, sprawnych fizycznie i psychicznie, 
niekaranych za przestępstwa umyślne. 

10. Nadzór nad urządzeniami pracującymi w ruchu ciągłym.   
11. Pracownicy ochrony podczas pełnienia czynności ochronnych wyposażeni będą w urządzenie 

dokumentujące dokonywanie obchodów ochranianego obiektu, przycisk antynapadowy oraz 
urządzenie pozwalające na bezpośrednią łączność z Centrum alarmowym wykonawcy. 

12. Wykonawca będzie wykonywał usługę poprzez pracowników ochrony wspomaganych przez 
załogę interwencyjną, która zobowiązuje się przybyć na teren obiektu w czasie nie dłuższym niż  
15 minut po użyciu przycisku (zgodnie z ofertą).   

13. Wykonawca musi prowadzić elektroniczny system służący rejestracji obecności pracowników 
ochrony i czasu wykonywania usług ochrony wraz z archiwizacją danych w postaci cyfrowej. Dane 
z rejestracji będą dostępne dla służb kontroli zamawiającego on-line. 

14. Na wniosek zamawiającego wykonawca zapewni wymianę pracownika ochrony. Podstawą 
żądania wymiany może być: brak kultury osobistej, brak higieny, złamanie zakazu spożywania 
alkoholu lub innej podobnie działającej substancji w miejscu pełnienia służby, nie wywiązywanie 
się z zadań pracowników ochrony. 

15. Wykonawca przez cały okres realizacji umowy zobowiązany jest posiadać aktualną koncesję na 
prowadzenie działalności w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia zgodnie z postanowieniami 
ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia. 
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16. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o zmianie okoliczności prawnych i 
faktycznych ujawnionych w koncesji lub odpowiednich rejestrach, istotnych dla wykonywania 
umowy, w terminie 14 dni od dokonania zmiany. 

17. Wykonawca przez cały okres realizacji umowy musi posiadać aktualne ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 5 000 000,00 zł w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej pracowników ochrony fizycznej na kwotę minimum 50 000,00 zł. 

 
2. Lokalizacja – ul. Okulickiego 5E, 05-500 Piaseczno 

 
 
Oddział Instytutu w Piasecznie posiada: 
 

 1 budynek o powierzchni użytkowej ok.1207 m², dwukondygnacyjny. 

 1 budynek o powierzchni użytkowej ok.1507 m², dwukondygnacyjny. 

 1 budynek o powierzchni użytkowej ok. 90 m², dwukondygnacyjny. 

 rozdzielnia SN, ogródek energetyczny oraz kontener magazynowy. 
 
Całość terenu Oddziału o powierzchni 0,6117 ha, jest ogrodzona oprócz strony północnej. Teren jest 
monitorowany i oświetlony. 
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Załącznik nr 1 

 
 

SZCZEGÓŁOWA  CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 
 

dla Zadania nr 3 
 

(ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków) 
 
 
 
ZADANIA PRACOWNIKÓW OCHRONY  
  
 Do zadań pracowników ochrony należy w szczególności: 

 
1. pełnienie służby przez pracowników ochrony polegające na ochronie obiektów i terenów  

Zamawiającego 
- w dni powszednie  od 16.00 do 8.00, 
- w soboty od 8.00 do 18.00, 
- w niedziele od 20.00 do 8.00 w poniedziałek, 
- całodobowo w dni ustawowo wolne, 
- całodobowo w dni wolne od pracy dla pracowników ITE 
Szacunkowa ilość godzin ochrony obiektu w okresie trwania umowy ok. 5432 rbh/rok;  
 
Służba ochrony obejmuje następujące dni: 
- Dni wolne od pracy dla pracowników ITE: 14.04.2017, 02.05.2017, 16.06.2017, 14.08.2017, 
10.11.2017 
- Dni ustawowo wolne: 17.04.2017, 01.05.2017, 03.05.2017, 15.06.2017, 15.08.2017, 01.11.2017, 
25-26.12.2017 

2. ochrona mienia oraz pracowników Instytutu przed działaniem na jego terenie osób trzecich 
zakłócających porządek w czasie pełnienia ochrony; 

3. zamawiający zapewnia szkolenie osób w zakresie bhp, ppoż. i innych uregulowań obowiązujących w 
Instytucie. Szkolenia musi odbyć każdy oddelegowany pracownik ochrony Wykonawcy 

4. nadzór nad urządzeniami pracującymi w ruchu ciągłym w czasie pełnienia ochrony (zamawiający 
zapewnia szkolenie osób w zakresie dozoru urządzeń pracujących w ruchu ciągłym i przekaże 
właściwe instrukcje  
postępowania);  

5. prowadzenie ewidencji interesantów i gości;  
6. obsługa stanowiska monitoringu TV przemysłowej;  
7.  kontrolowanie przepustek materiałowych na przedmioty, materiały itp., wynoszone i wnoszone do  

budynków;  
8. obsługa centrali telefonicznej,  
9. wydawanie i przyjmowanie kluczy do pomieszczeń oraz prowadzenie stosownej ewidencji;  
10. otwieranie i zamykanie budynków;  
11. nadzór nad ruchem samochodowym oraz osobowym na zasadach ustalonych  wspólnie                        

z zamawiającym;  
12. natychmiastowe reagowanie na wszelkie sygnały z instalacji alarmowych zainstalowanych                       

w budynkach, zgodnie z obowiązującymi procedurami postępowania w ITE;  
13. podejmowanie interwencji w razie zagrożenia bezpieczeństwa  mienia lub stwierdzenia naruszenia  

porządku publicznego;  
14. podejmowanie interwencji na uzasadnione żądanie pracowników zamawiającego; 
15. prowadzenie na bieżąco ,,Książki Ochrony”, w której dokonuje się wpisów z przyjęcia, przebiegu                 

i zakończenia służby oraz zaistniałych szczególnych zdarzeń, dokonywanych kontroli, zaleceń  
przełożonych; 

16. zapobieganie niepożądanym zdarzeniom, a w przypadku ich wystąpienia, podejmowanie  
odpowiednich działań (w tym: w razie konieczności uruchamianie sygnału alarmowego,  
powiadamianie i współdziałanie z odpowiednimi służbami, jak Pogotowie Ratunkowe, Policja, Straż 
Pożarna, Straż Miejska, Pogotowie Energetyczne, Wodociągowe, Gazowe itp.); 

17. znajomość obowiązującej Instrukcji P. Poż. oraz procedur postępowania w razie powstania pożaru, 
sposobów alarmowania i przeprowadzania ewakuacji w ochranianym obiekcie, 

18. ograniczenie dostępu do  śladów i zaistniałych dowodów niepożądanych zdarzeń, do czasu przybycia  
odpowiednich służb; 
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19. niezwłoczne informowanie przełożonych, osób upoważnionych przez zamawiającego oraz  
odpowiedzialnych służb w przypadku stwierdzenia zdarzeń nadzwyczajnych (przestępstwo, 
zagrożenie  
pożarowe, zagrożenie zdrowia lub życia, itp.); 

20. dokonywanie  obchodów wewnętrznych i zewnętrznych chronionych obiektów zgodnie z Instrukcją  
Ochrony Obiektu;  

21. stosowanie środków przymusu bezpośredniego w przypadkach i na zasadach określonych 
przepisami  
prawa; 

22. zachowanie w tajemnicy wszystkich informacji mających wpływ na bezpieczeństwo zamawiającego  
oraz chronionego obiektu – w czasie trwania umowy, jak również po jej rozwiązaniu; 

23.  realizowanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami z najwyższą starannością,  
rzetelnie i skutecznie oraz przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej działalności 

24. Zamawiający dopuszcza w drodze negocjacji możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w 
stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie zmiany ilości zaplanowanych godzin świadczenia 
usług. 

  
  
OBOWIĄZKI  WYKONAWCY 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
 
1.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności ochronnych przy pomocy umundurowanych 

pracowników ochrony w sposób identyfikujący ich, jako służbę ochrony, zaopatrzonych w czytelne 
identyfikatory, wyposażonych w odpowiednie urządzenia techniczne, umożliwiające prawidłowe 
wykonywanie umowy, w tym środki łączności. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności ochronnych przy pomocy pracowników 
przygotowanych do obsługi komputera PC oraz obsługi systemów sygnalizacji pożarowej, alarmów, 
obsługi centrali monitoringu, telewizji przemysłowej. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do realizowania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami z najwyższą starannością, rzetelnie i skutecznie oraz przy uwzględnieniu zawodowego 
charakteru prowadzonej działalności. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania przepisów wewnętrznych 
obowiązujących na terenie ochranianego obiektu. 

5. Wykonawca zainstaluje na własny koszt urządzenie do monitorowania sygnałów napadowych w 
chronionym obiekcie w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia świadczenia usługi ochrony. W razie 
rozwiązania lub wygaśnięcia umowy wykonawca zdemontuje wyżej wymienione urządzenie na własny 
koszt w terminie 7 dni, przywracając miejsca, w których były zainstalowane do stanu poprzedniego. 

6. Wykonawca zapewni ścisłe przestrzeganie poufności i ochronę wszelkich danych i informacji 
dotyczących obiektu oraz osób zatrudnionych na terenie obiektu (w czasie trwania umowy oraz po jej 
zakończeniu) w tym do nie ujawniania osobom trzecim informacji dotyczących zainstalowanych w 
obiekcie systemach zabezpieczeń. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Instrukcji Ochrony Obiektu w terminie 21 dni od daty 
podpisania umowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w dniu rozpoczęcia realizacji umowy 
list pracowników ochrony zatrudnionych do ochrony obiektów. O każdej zmianie w wykazie 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego, najpóźniej na 2 dni przed 
wprowadzeniem pracownika ochrony do służby. 

9. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać usługę, będącą przedmiotem umowy, poprzez 
pracowników ochrony z wykształceniem, co najmniej średnim, sprawnych fizycznie i psychicznie, 
niekaranych za przestępstwa umyślne. 

10. Nadzór nad urządzeniami pracującymi w ruchu ciągłym.   
11. Pracownicy ochrony podczas pełnienia czynności ochronnych wyposażeni będą w urządzenie 

dokumentujące dokonywanie obchodów ochranianego obiektu, przycisk antynapadowy oraz 
urządzenie pozwalające na bezpośrednią łączność z Centrum alarmowym wykonawcy. 

12. Wykonawca będzie wykonywał usługę poprzez pracowników ochrony wspomaganych przez załogę 
interwencyjną, która zobowiązuje się przybyć na teren obiektu w czasie nie dłuższym niż  15 minut po 
użyciu przycisku.   

13. Wykonawca musi prowadzić elektroniczny system służący rejestracji obecności pracowników ochrony 
i czasu wykonywania usług ochrony wraz z archiwizacją danych w postaci cyfrowej. Dane z rejestracji 
będą dostępne dla służb kontroli zamawiającego on-line. 

14. Na wniosek zamawiającego wykonawca zapewni wymianę pracownika ochrony. Podstawą żądania 
wymiany może być: brak kultury osobistej, brak higieny, złamanie zakazu spożywania alkoholu lub 
innej podobnie działającej substancji w miejscu pełnienia służby, nie wywiązywanie się z zadań 
pracowników ochrony. 
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15. Wykonawca przez cały okres realizacji umowy zobowiązany jest posiadać aktualną koncesję na 
prowadzenie działalności w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia zgodnie z postanowieniami 
ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia. 

16. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o zmianie okoliczności prawnych i 
faktycznych ujawnionych w koncesji lub odpowiednich rejestrach, istotnych dla wykonywania umowy, 
w terminie 14 dni od dokonania zmiany. 

17. Wykonawca przez cały okres realizacji umowy musi posiadać aktualne ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 5 000 000,00 zł w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 
pracowników ochrony fizycznej na kwotę minimum 50 000,00 zł. 

 
 
CHARAKTERYSTYKA OCHRANIANEGO  OBIEKTU.  
  
Oddział Instytutu w Krakowie posiada sześciokondygnacyjny budynek z przybudówką o łącznej 
powierzchni około 4800 m

2
. 

 
Całość terenu Oddziału o powierzchni ok. 0,3825 ha. jest ogrodzona oprócz strony północnej.   
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Załącznik nr 2 
 
.............................................................                                                      .................................................. 
     pieczęć adresowa wykonawcy                                                                      miejscowość, data  
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

na ochronę osób i mienia dla Instytutu Technologii Elektronowej 
 

Zadanie nr 1  
(Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa) 

 
 
1. Nazwa i adres  wykonawcy:............................................................................................................... 

2. NIP: .................................................................................................................................................... 

3.  Telefon / fax / e-mail: ...................................../................................................/.................................. 

4. Osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy: ......................................................................... 

5. Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby) ……………………………………………. 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym przez Instytut 

Technologii elektronowej w przedmiocie: „Ochrona osób i mienia” 

oświadczam, że: 

1. Zapoznałem się z treścią Ogłoszenia i uznajemy się za związanych określonymi w niej 

postanowieniami i zasadami postępowania. 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem Umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru 

naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych  

w Ogłoszeniu, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3. Oświadczam, że pozostaję związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni.  

4. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę: 

 
Przewidyw
ana ilość 
godzin 

ochrony 
(h) 

Cena netto 
za 1 godzinę 

ochrony 

Stawka VAT za 
1 godzinę 
ochrony 

Kwota VAT za 
1 godzinę 
ochrony 

Cena brutto za 
1  godzinę 
ochrony 

Całkowita cena  
netto 

(kol. A x kol. B) 

Całkowita 
kwota VAT 

(kol. F x 
kol. C).  

Całkowita 
cena  

brutto (kol. 
F + kol. G) 

A.  B.  C.  D.  E.  F.  G.  H.  

 
 

2964 
 

       

 

Oświadczam, iż wybór mojej oferty będzie/ nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego.  

Wskazuje następujące nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania, oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku:.......................................... 

nazwa usługi ………………………………………………………….....................  

 
 
 

........................................................... 
podpis osoby /osób   uprawnionej 
/uprawnionych  do reprezentowania 
Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 
 
.............................................................                                                      .................................................. 
     pieczęć adresowa wykonawcy                                                                      miejscowość, data  
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

na ochronę osób i mienia dla Instytutu Technologii Elektronowej 
 

Zadanie nr 2  
(ul. Okulickiego 5E, 05-500 Piaseczno) 

 
 

 
1. Nazwa i adres  wykonawcy:............................................................................................................... 

2. NIP: .................................................................................................................................................... 

3.  Telefon / fax / e-mail: ...................................../................................................/.................................. 

4. Osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy: ......................................................................... 

5. Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby) ……………………………………………. 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym przez Instytut 

Technologii elektronowej w przedmiocie: „Ochrona osób i mienia” 

oświadczam, że: 

5. Zapoznałem się z treścią Ogłoszenia i uznajemy się za związanych określonymi w niej 

postanowieniami i zasadami postępowania. 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem Umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru 

naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych  

w Ogłoszeniu, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Oświadczam, że pozostaję związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni.  

8. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę: 

 
Przewidyw
ana ilość 
godzin 

ochrony 
(h) 

Cena netto 
za 1 godzinę 

ochrony 

Stawka VAT za 
1 godzinę 
ochrony 

Kwota VAT za 
1 godzinę 
ochrony 

Cena brutto za 
1  godzinę 
ochrony 

Całkowita cena  
netto 

(kol. A x kol. B) 

Całkowita 
kwota VAT 

(kol. F x 
kol. C).  

Całkowita 
cena  

brutto (kol. 
F + kol. G) 

A.  B.  C.  D.  E.  F.  G.  H.  

 
 

6784 
 

       

 

Oświadczam, iż wybór mojej oferty będzie/ nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego.  

Wskazuje następujące nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania, oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku:.......................................... 

nazwa usługi ………………………………………………………….....................  

 
 
 

........................................................... 
podpis osoby /osób   uprawnionej 
/uprawnionych  do reprezentowania 
Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 

 
.............................................................                                                      .................................................. 
     pieczęć adresowa wykonawcy                                                                      miejscowość, data  
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

na ochronę osób i mienia dla Instytutu Technologii Elektronowej 
 

Zadanie nr 3  
(ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków) 

 
 

 
1. Nazwa i adres  wykonawcy:............................................................................................................... 

2. NIP: .................................................................................................................................................... 

3.  Telefon / fax / e-mail: ...................................../................................................/.................................. 

4. Osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy: ......................................................................... 

5. Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby) ……………………………………………. 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym przez Instytut 

Technologii elektronowej w przedmiocie: „Ochrona osób i mienia” 

oświadczam, że: 

9. Zapoznałem się z treścią Ogłoszenia i uznajemy się za związanych określonymi w niej 

postanowieniami i zasadami postępowania. 

10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem Umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru 

naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych  

w Ogłoszeniu, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

11. Oświadczam, że pozostaję związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni.  

12. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę: 

 
Przewidyw
ana ilość 
godzin 

ochrony 
(h) 

Cena netto 
za 1 godzinę 

ochrony 

Stawka VAT za 
1 godzinę 
ochrony 

Kwota VAT za 
1 godzinę 
ochrony 

Cena brutto za 
1  godzinę 
ochrony 

Całkowita cena  
netto 

(kol. A x kol. B) 

Całkowita 
kwota VAT 

(kol. F x 
kol. C).  

Całkowita 
cena  

brutto (kol. 
F + kol. G) 

A.  B.  C.  D.  E.  F.  G.  H.  

 
 

5432 
 

       

 

Oświadczam, iż wybór mojej oferty będzie/ nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego.  

Wskazuje następujące nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania, oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku:.......................................... 

nazwa usługi ………………………………………………………….....................  

 
 
 

........................................................... 
podpis osoby /osób   uprawnionej 
/uprawnionych  do reprezentowania 
Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 
 
 

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 
 
 

Nazwa i adres Wykonawcy:  

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

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

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

reprezentowany przez: 

………………………………………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonym przez Instytut Technologii 
Elektronowej w przedmiocie: „Ochrona osób i mienia” oświadczam, co następuje: 

 

Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r.  Prawo zamówień publicznych (dalej: „ustawa Pzp”) w zakresie 

SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
a) Uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej w zakresie ochrony usług i mienia 

b) Zdolności technicznej lub zawodowej 

wskazane w treści Ogłoszenia. 
 

 

Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w zakresie 
BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  

 

 Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-22 oraz ust. 5 pkt 1,2,4 i 8 ustawy Pzp.  

 

*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 pkt 1,2,4 i 8 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w 
związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki 
naprawcze: 
………………………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………..………………….………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….……… 

(należy podać uzasadnienie) 
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OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI 

 

 Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i 

zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

………………….,  dnia …….……. r.                   ……………………………..……… 

(miejscowość)                                                                             (podpis) 

 

*Wypełnić jeśli dotyczy 

 

Uwaga!  

1. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o przedmiotowe zamówienie, przedmiotowe 

oświadczenie składa każdy z podmiotów tworzących Konsorcjum 

2. W każdym z przypadków oświadczenie winno być złożone w oryginale. 
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Załącznik nr 4 
 
 
.....................................................     ...................................... 
  pieczęć adresowa wykonawcy                          data 
 
 
 
 

 
WYKAZ   WYKONANYCH   USŁUG 

 

Składając ofertę  na zadanie nr ……………………….. (podać: 1 lub 2 lub 3) , w postępowaniu               

o zamówienie publiczne prowadzonym  przez Instytut Technologii Elektronowej pn. „Ochrona 

osób i mienia ” na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu oświadczamy, że 

zrealizowaliśmy następujące zamówienia: 

 

 
Lp. 

 
Przedmiot usługi 

 
Wartość 
usługi 

 
Data wykonania 

usługi 
(podać datę   

od -do) 

 
Odbiorca usługi 

1 2 3 4 5 

1.  
 

   

2.  
 

   

  
 

   

 
 
 

......................................................................... 
                                                  podpis osoby/ osób uprawnionej/ uprawnionych  
                                                  do reprezentowania wykonawcy 
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Załącznik nr 5 
  

    
 
 

Wzór 
 
 

Umowa  Nr ITE ……………….  
do zadania nr ….. 

 
zawarta w Warszawie w dniu ...................  pomiędzy: 
 
Instytutem Technologii Elektronowej  
02-668  Warszawa  
Al. Lotników 32/46  
NIP  525-000-91-11 
 

w imieniu którego działają: 
 
1. …………………………… 
2. ………………………….. 
 
zwanym dalej „Zamawiającym” 
 
a 

 
 
reprezentowanym przez: 
 
1. …………………….    -      ……………………………… 
 
zwanym dalej „Wykonawcą” 
 

§ 1 Przedmiot umowy 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się zgodnie ze złożoną ofertą do świadczenia usługi ochrony obiektów, 
osób i mienia na obiekcie przy ..................................Instytutu Technologii Elektronowej na 
warunkach określonych szczegółowo w niniejszej Umowie oraz  Ogłoszeniu o zamówieniu. 

2. Wykonawca zobowiązany będzie wykonywać czynności ochrony osób i mienia przy użyciu 
własnych zasobów osobowych oraz własnego sprzętu.  

3. Ochrona obiektu będzie pełniona w godzinach ………, przez jednego pracownika ochrony. 
4. Zakres rzeczowy prac o których mowa w §1 ust. 1, ujęty został w Ogłoszeniu o zamówieniu  oraz 

załączniku nr 1 do Ogłoszenia i będzie on zawarty w Instrukcji Ochrony Obiektu. 
5. Dokumenty składające się na Ogłoszenie o zamówieniu i Ofertę Wykonawcy stanowią integralną 

część umowy i są w posiadaniu obu stron, oraz stanowią załączniki do niniejszej umowy. 
  

§ 2 Termin realizacji 
 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się na 12 miesięcy. Strony mogą przedłużyć czas 
trwania umowy na dotychczasowych zasadach, jednakże nie dłużej niż o 12 miesięcy. 
Przedłużenie nie może nastąpić wcześniej niż na 3 miesiące przed terminem obowiązywania 
niniejszej umowy. 

2. Rozpoczęcie wykonywania przedmiotu umowy nastąpi z chwilą jego protokolarnego  przekazania 
przez Zamawiającego. 

3. Rozpoczęcie realizacji umowy nie może nastąpić wcześniej niż 7 lutego 2017 roku. 
4. Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem realizacji umowy do odbycia szkolenia. 
5. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, gdy: 

 zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja Wykonawcy, 

 zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, bądź toczy się postępowanie 
egzekucyjne, 

 Wykonawca nie będzie posiadał w jakimkolwiek momencie obowiązywania umowy 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zgodnego z umową, 

 Wykonawca w ustalonym terminie nie opracuje i nie przekaże Zamawiającemu instrukcji 
ochrony 
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 Wykonawca nie rozpoczął świadczenia usług ochrony obiektów, osób i mienia                           
w czasie 2 godzin od wyznaczonego terminu, 

 Wykonawca wykonuje przedmiot niniejszej umowy w sposób sprzeczny z jej postanowieniami 
lub dopuszcza się rażącego zaniedbania obowiązków umownych, 

 świadczona przez Wykonawcę usługa wykonywana jest przez osoby do tego 
nieupoważnione. 

 Wykonawca utracił koncesję niezbędną do wykonywania usług będących przedmiotem 
niniejszej Umowy. 

6. Wykonawca może wypowiedzieć niniejszą umowę w trybie natychmiastowym, jeżeli  Zamawiający 
nie będzie płacił wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 przez dwa kolejne miesiące.  

 
§ 3 Wartość umowy 

 
1. Wykonawcy za czynności określone w §1 przysługuje szacunkowe wynagrodzenie w wysokości: 

…………………. PLN netto  (słownie: …………………. netto). Wynagrodzenie brutto zgodnie z 
przepisami obowiązującymi w dniu podpisania umowy wynosi: ………………….. PLN brutto (słownie: 
………………………. brutto) 

2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku 
VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatku.  

3. Stawka netto za 1 godzinę ochrony w obiekcie zlokalizowanym przy ............................................... 
wynosi: ................ 

 
§ 4  Warunki płatności 

 
1. Zapłata wynagrodzenia z tytułu wykonania umowy dokonywana będzie co miesiąc na podstawie 

otrzymanych  faktur VAT wystawionych zgodnie z faktycznie wykonanymi roboczogodzinami,  
przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 
faktury. 

2. Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
3. Płatność nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT, o której mowa                   

w ust.1 
 

§ 5 Obowiązki Zamawiającego 
 
1. Zamawiający zapewni pomieszczenie dla Wykonawcy na terenie chronionego budynku wraz                       

z dostawą niezbędnych mediów. 
2. Wszystkie koszty związane z eksploatacją ww. pomieszczeń przeznaczonych dla pracowników 

ochrony (energia elektryczna, woda itp.) ponosi Zamawiający. 
3. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia listy osób uprawnionych do wejścia na teren obiektu po 

godzinach jego pracy. 
4. Zamawiający ma prawo do przeprowadzania okresowych kontroli, w tym sprawdzenia sprawności 

systemu monitorowania. 
 

 
§ 6 Obowiązki i uprawnienia Wykonawcy 

 
1. Przeniesienie przez Wykonawcę praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy wymaga dla 

swej ważności zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania polisy ubezpieczeniowej OC z tytułu prowadzonej 

działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 
5 000 000,00 PLN przez cały czas trwania umowy. Wykonawca zobowiązany będzie na każde 
wezwanie udostępnić Zamawiającemu ww. dokument. 

3. Podjęcie interwencji przez grupę interwencyjną nastąpi w czasie nie dłuższym niż 15 minut od 
otrzymania wezwania od pracownika ochrony pełniącego służbę.

1
 

4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu rozpoczęcia realizacji umowy wykaz osób 
przeznaczonych do ochrony obiektów, który stanowić będzie załącznik do protokołu przekazania 
nieruchomości do ochrony. W trakcie trwania umowy, przed wprowadzeniem nowego pracownika 
ochrony do realizacji umowy Wykonawca ma obowiązek powiadomić pisemnie lub drogą 
elektroniczną  Zamawiającego o tym fakcie, najpóźniej na dwa dni przed wprowadzeniem pracownika 
ochrony do służby. 

5. Wykonawca i pracownicy ochrony w toku wykonywania umowy zobowiązują się postępować                 
z należytą starannością i odpowiadają materialnie jedynie  za udokumentowane szkody powstałe w 
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obiekcie w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania czynności określonych                         
w niniejszej umowie.  

6. W przypadku stwierdzenia zniszczenia, uszkodzenia lub zaginięcia mienia w czasie ochrony obiektu 
strony sporządzają protokół szkód, który będzie podstawą do rozliczeń. 

7. W przypadku, gdy szkoda nie zostanie naprawiona w terminie wyznaczonym w protokole szkód 
Zamawiający naprawi szkodę, a kosztami obciąży Wykonawcę. 

8. W przypadku niezgodności Stron co do spowodowania szkody i zasad odszkodowania, spór będzie 
rozstrzygany na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. 

9. Wykonawca nie odpowiada w przypadku: 
a) szkód spowodowanych przez osoby upoważnione do przebywania na terenie obiektu, 

w tym pracowników Zamawiającego, 
b) szkód powstałych w wyniku działania przestępczego z użyciem broni palnej, któremu 

pracownik ochrony nie mógł przeciwdziałać bez narażenia życia lub zdrowia osób 
trzecich lub swojego. 

6. W razie zaistnienia jakichkolwiek okoliczności powodujących narażenie mienia Zamawiającego na 
straty obowiązuje następujący tryb postępowania: 

a) sporządzenie protokołu ze zdarzenia, 
b) niezwłoczne zawiadomienie o zaistniałej sytuacji osoby wyznaczonej przez 

Zamawiającego. 
 

§ 7 Zasady odpowiedzialności, kary umowne   
 

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 300,00 zł brutto za każde stwierdzenie 

naruszenia     Instrukcji Ochrony Obiektów obowiązujących w ITE. 
Przypadek niezgodnego wykonania usługi o którym mowa wyżej będzie potwierdzony protokołem, 
spisanym w dwóch egzemplarzach przy udziale przedstawiciela wykonawcy niezwłocznie po zajściu 
zdarzenia . 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach: 
a) Za niezapewnienie  personelu do  wykonania Przedmiotu Umowy – w wysokości 0,5% wartości 

przedmiotu umowy za każde takie naruszenie. 
b) Nieprzybycie w czasie określonym w Umowie patrolu interwencyjnego w wysokości 0,2% 

wartości przedmiotu umowy za każdą minutę spóźnienia
2
.   

c) Za odstąpienie od Umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, a leżących po stronie 
Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
10% wartości tej części  umowy, która nie została zrealizowana, niezależnie od innych kar 
umownych, które mogą przysługiwać Zamawiającemu. 

d) Za nieopracowanie i nieprzedłożenie w wyznaczonym terminie Instrukcji Ochrony Obiektów w 
wysokości 300,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki. 

3. Wykonawca zapłaci karę umowną w terminie 7 dni od dnia otrzymania stosownego wezwania od 
Zamawiającego, na rachunek bankowy wskazany w tym wezwaniu. W przypadku uchybienia 
terminowi zapłaty Zamawiający ma prawo potrącić kwotę kary z wynagrodzenia przysługującego 
Wykonawcy. 

4. Jeżeli w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań 
wynikających z umowy Zamawiający poniesie szkodę przewyższającą wysokość którejkolwiek z kar 
umownych, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych 
uregulowanych w Kodeksie cywilnym w kwocie przekraczającej wysokość kar umownych 
wynikających z umowy. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn nie leżących po stronie 
Wykonawcy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 10% wartości tej części  umowy, 
która nie została zrealizowana. 

6. W przypadku opóźnienia w płatności, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 
7. W razie wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić 
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca może w 
takim przypadku żądać wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

8. Zamawiający ma prawo potrącić kary wprost z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na co 
Wykonawca wyraża  zgodę.  

 
§ 8 Osoby do kontaktów 

 
1. Do kontaktów związanych z bieżącą realizacją przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy wyznaczony 

jest: ..................................................... 
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2. Do nadzoru nad realizacją umowy oraz bieżących kontaktów z Wykonawcą upoważniony ze strony 

Zamawiającego jest: ....................................................... 
 

§ 9  Klauzula waloryzacyjna 

1. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym 

mowa w § 3 Umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z 

następujących okoliczności: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

- na zasadach i w sposób określony w ust. 2 - 12, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której 

mowa w ust. 1 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, 

zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę 

podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie 

znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 

3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a 

wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 2 

lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do 

której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z 

wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za 

pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne. 

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie 

o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości 

wynagrodzeń Pracowników świadczących Usługi do wysokości aktualnie obowiązującego 

minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od 

kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy 

będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników świadczących Usługi, o których 

mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 

kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia 

Pracownikom świadczącym Usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie 

odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników świadczących Usługi, o których mowa 

w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 

związane z realizacją przedmiotu Umowy. 

7. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z 

wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z 

uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką 

wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź 

nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

8. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje 

Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w 

jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności: 

1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników świadczących 

Usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 

związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu 

zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, lub  
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2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników świadczących 

Usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z 

określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z 

realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w 

przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3. 

9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest 

on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie 

krótszym niż 5 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma 

wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w 

ust. 8 pkt 2. 

10. W terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 7, Strona, która 

otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz 

wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o 

niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 

11. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym 

zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 7. W 

takim przypadku przepisy ust. 8 - 10 oraz 12 stosuje się odpowiednio. 

12. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku 

o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 
 

§ 10 Zmiany umowy 
 

1. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej i są dopuszczalne w 
wyjątkowych przypadkach, w których konieczność wprowadzenia tych zmian wynika z okoliczności, 
których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość w okresie trwania umowy zmniejszenia lub zwiększenia 
liczby godzin ochrony.  

 
 
 
 

§ 11 Postanowienia końcowe 
 
1. Załącznik Nr 1 – „Ogłoszenie  o zamówieniu z dnia ……………..” - stanowi integralną część niniejszej 

umowy. 
2. Załącznik Nr 2- „Oferta Wykonawcy z dnia ………..", stanowi integralną część niniejszej umowy. 
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o ochronie osób i mienia wraz z przepisami 
wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

4. Wszelkie spory powstałe w związku z wykonaniem umowy, których nie da się wyjaśnić polubownie, 
będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron w postaci aneksów 
pod rygorem nieważności. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
7. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania. 
 
 
 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 
 
 

 

 


