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ZAPRASZA DO ZŁO śENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM 
W TRYBIE 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

NA USŁUGĘ 
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ OD KWOT OKRE ŚLONYCH W 

PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST 8 NA: 
 

Usługa monitoringu i ochrony osób i mienia terenu B ON w Świnouj ściu 
 

 
Postępowanie, którego dotyczy niniejsza SIWZ, oznaczone jest znakiem i opisem: 
numer sprawy :  PO-II-370/ZZP-3/ 33/09 
nazwa zadania: Usługa monitoringu i ochrony osób i mienia terenu BON w Świnoujściu 
 
 
 
Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na 
wyŜej podane oznaczenie. 
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Rozdział V Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu, opis warunków oraz sposób oceny ich spełniania. Inne 
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Rozdział X Składanie i otwarcie ofert 
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Załącznik nr 2  - Oświadczenie Wykonawcy 
Załącznik nr 3  - wykaz części udzielonych Podwykonawcom 
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Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. 
z 2007r nr 223,poz. 1655; z późn. zmianami), zwana dalej ustawą. 
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ROZDZIAŁ I Forma oferty 

1. Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane 
dokumenty (w tym oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z Rozdziałem V specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 

2. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ. 
3. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. 
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze 

lub ręcznie długopisem. 
5. Oferta musi być podpisana przez osoby upowaŜnione do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy. UpowaŜnienie do podpisania oferty musi być dołączone do 
oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona 
poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Wykonawca na kaŜdej 
zapisanej stronie kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za 
zgodność z oryginałem”). JeŜeli do reprezentowania Wykonawcy upowaŜnione są 
łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za 
zgodność z oryginałem przez te osoby. 

7. JeŜeli, któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest 
sporządzony w języku obcym dokument taki naleŜy złoŜyć wraz z tłumaczeniem na 
język polski poświadczonym przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku 
obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę. 

8. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie 
miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane. 

9. Wykonawca składa tylko jedną ofertę. Alternatywy zawarte w treści oferty spowodują 
jej odrzucenie. 

10. Zamawiający dopuszcza moŜliwość powierzenia prac Podwykonawcom. 
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
12. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert 

częściowych 
13. Zamawiający przewiduje moŜliwość udzielenia zamówień uzupełniających. 
13.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty. 
14..Zaleca się, aby Wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z  
      tym, Ŝe: zewnętrzna koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób: 

Urząd Morski w Szczecinie 
Zespół ds. Zamówień Publicznych, pokój nr 110 
Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin 
z dopiskiem 
Nie otwierać przed dniem 15.12.2009 r., godz. 12:30 

Przetarg na : Usługa monitoringu i ochrony osób i mienia terenu BON w Świnoujściu 
Numer sprawy:  PO-II-370/ZZP-3/33/09 
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Na kopercie wewnętrznej powinna być umieszczona nazwa i adres 
Wykonawcy. 

ROZDZIAŁ II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty 

1. Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany oraz wycofać złoŜoną przez siebie ofertę 
przed terminem składania ofert. 
1) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, Ŝe 

ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w Rozdziale I pkt 
14  z dopiskiem „wycofanie”. 

2) w przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iŜ ofertę 
swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian a jeśli oświadczenie o zmianie 
pociąga za sobą konieczność wymiany czy teŜ przedłoŜenia nowych 
dokumentów – Wykonawca winien dokumenty te złoŜyć. 

2. PowyŜsze oświadczenie i ewentualne dokumenty naleŜy zamieścić w zamkniętej 
kopercie wewnętrznej i zewnętrznej, oznaczonych jak w Rozdziale I pkt 15 przy 
czym koperta zewnętrzna powinna mieć dopisek „zmiany”. 

3. Wykonawca nie moŜe wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie 
terminu składania ofert. 

4. Oferty złoŜone po terminie składania Zamawiający zwraca Wykonawcom bez 
otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu. 

 

ROZDZIAŁ III Oferty wspólne 

1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i 
zawarcia umowy. 

2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej 
Wykonawców. 

3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania; zwraca 
się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje 
informacje, korespondencję, itp. 

4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać 
następujące wymagania: 
1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ;  
2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: 

a) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak: oświadczenie dotyczące 
okoliczności określonych w art. 22, odpis z właściwego rejestru albo 
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – składa 
kaŜdy z Wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy;  

b) dokumenty wspólne takie jak: oferta cenowa, składa pełnomocnik 
Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę 
wspólną. 
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5. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy 
składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu 
umowę konsorcjum zawierającą, co najmniej: 
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego 

obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 
3) czas obowiązywania umowy, który nie moŜe być krótszy niŜ okres obejmujący 

realizację zamówienia. 
 

ROZDZIAŁ IV Jawno ść post ępowania 

1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i 
zawarcia umowy. 

2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej 
Wykonawców. 

3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania; zwraca 
się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje 
informacje, korespondencję, itp. 

4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać 
następujące wymagania: 
1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ;  
2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: 

a) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie dotyczące 
okoliczności określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, odpis z właściwego rejestru 
albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, – składa 
kaŜdy z Wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy; 
jeŜeli jednak podmiot występujący wspólnie (spółka cywilna) na podstawie 
odrębnych przepisów, dla celów podatkowych lub związanych z 
ubezpieczeniami jest traktowany jako jeden podmiot (jedna jednostka 
organizacyjna) – dokumenty te powinien złoŜyć niezaleŜnie ten podmiot.  

b) dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, harmonogramy itp. składa 
pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających 
ofertę wspólną, 

5. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i 
mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 4 niniejszego Rozdziału. 

6. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy 
składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu 
umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej: 
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego 

obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 
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3) czas obowiązywania umowy, który nie moŜe być krótszy, niŜ okres obejmujący 
realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi. 

 
ROZDZIAŁ V Wymagane dokumenty potwierdzaj ące spełnianie warunków udziału  
w post ępowaniu, opis warunków oraz sposób oceny ich spełni ania. Inne  
dokumenty wymagane w ofercie. 
 
1. KaŜdy z Wykonawców ma obowiązek złoŜyć następujące dokumenty potwierdzające 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 
1) Oświadczenie Wykonawcy , o spełnianiu warunków określonych w art. 22  
     ustawy,    według      wzoru, stanowiącego Załącznik nr 2  do niniejszej SIWZ. 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa kaŜdy z 
Wykonawców składających ofertę wspólną. 

      2)   Aktualny odpis z wła ściwego rejestru  albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 
           ewidencji działalności gospodarczej (jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
            rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niŜ 6  
            miesi ęcy przed upływem terminu składania ofert.  

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa kaŜdy z 
Wykonawców składających ofertę wspólną. 

3)  Oświadczenie według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ wskazujące 
część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom 
(jeŜeli Wykonawca przewiduje udział Podwykonawców). 

     4)   Wykaz osób – Zał ącznik Nr 4, które wykonywać będą zamówienie i posiadają  
           wymagane licencje. 
           Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania  
           zamówienia, jeŜeli wykaŜe; 
            a) minimum do określenia ochrony fizycznej: 
                - jedną osobę posiadającą licencję drugiego stopnia pracownika ochrony 
                  fizycznej upowaŜniającej do opracowania planu ochrony (art.27 ustawy 
                  o ochronie osób i mienia Dz. U. Nr 114 poz. 740 z 1997 roku ze zm.), 
   - pozostali pracownicy ochrony fizycznej powinni posiadać minimum             
     licencję pierwszego stopnia pracowników ochrony, 
            b) minimum do określenia zabezpieczenia technicznego i serwisu: 
               -   jedną osobę posiadającą licencję drugiego stopnia pracownika  
                  zabezpieczenia technicznego upowaŜniającej do opracowania planu 
                  zabezpieczenia (art.29 ustawy o ochronie osób i mienia Dz. U. Nr 114 poz. 
                  740 z 1997 roku  ze zm.), 
                - pozostali pracownicy zabezpieczenia technicznego powinni posiadać  
                  minimum licencję pierwszego stopnia pracowników ochrony. 

 Wykonawca musi dołączyć do ofert kserokopie licencji tych osób. 
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W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składający ofertę wspólną 
składają jeden wspólny  wykaz . 

5) Wykaz usług – Zał ącznik nr 5, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem 
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeŜeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim 
rodzajem i wartością usług stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich 
wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz dokumenty – np. referencje 
potwierdzające, Ŝe usługi te zostały wykonane naleŜycie. 
Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca posiada niezbędne doświadczenie, jeŜeli 
wykaŜe, iŜ w ciągu ostatnich trzech lat, a jeŜeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie wykonał minimum cztery usługi  podobne do 
objętych przedmiotem zamówienia, o wartości co najmniej  80 000.00 zł kaŜda. 
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składający ofertę wspólną 
składają jeden wspólny  wykaz . 

6) Wykonawca, który wygra post ępowanie zobowi ązany będzie do 
przedło Ŝenia  aktualnej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia 
potwierdzającego, Ŝe jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej – nie pó źniej ni Ŝ w dniu 
podpisania umowy na kwotę nie mniejszą niŜ  50% wynagrodzenia umownego 
za wykonanie całości przedmiotu zamówienia ,  określone przez Wykonawcę w 
Formularzu oferty – Załącznik Nr 1, jako wynagrodzenie miesięczne 
przemnoŜone przez 36 miesięcy. 

           Polisa lub inny dokument musi obowi ązywać przez cały okres trwania realizacji 
           zamówienia. 

7) Aktualna koncesja lub zezwolenie lub licencja wydana przez MSWiA na 
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług objętych przedmiotem 
zamówienia. 

2. Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 
1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 SIWZ – Formularz oferty – Zał. Nr 1; 

W przypadku składania oferty wspólnej naleŜy złoŜyć jeden dokument 
2) pełnomocnictwo, o którym mowa w Rozdziale III pkt 1 SIWZ ; 

Tylko w przypadku składania oferty wspólnej   
      3) kserokopia koncesji. 
3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŜą 

oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy 
złoŜyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy do ich 
uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich uzupełnienia oferta 
Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby uniewaŜnienie postępowania; 
oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy 
wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niŜ w dniu wyznaczonym 
przez Zamawiającego, jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów. 
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ROZDZIAŁ VI Wykonawcy zagraniczni 

1. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdziale V pkt 1 
ppkt 2) SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1, powinny być wystawione nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

3. JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed 
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby 
lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt 2 
stosuje się odpowiednio. 

 

ROZDZIAŁ VII Termin wykonania zamówienia 

Termin wykonania zamówienia – 36 miesi ęcy od podpisania umowy  

 

ROZDZIAŁ VIII Wyja śnienia tre ści SIWZ i jej modyfikacja oraz sposób 
porozumiewania si ę Wykonawców z Zamawiaj ącym  

1.   Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) i godzinach: 
      poniedziałek – piątek w godz. 7:00 – 15:00 
2.   Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca 
      pisemnie przekazują, z zastrzeŜeniem pkt 3. 
3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu, przy przekazywaniu                                                

następujących dokumentów: 
1) wniosek o wydanie SIWZ,  
2) pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ, 
3) modyfikacje treści SIWZ, 

4. JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje faksem, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt 
ich otrzymania. 

5. Korespondencja przesłana za pomocą faksu po godzinach urzędowania zostanie 
zarejestrowana w następnym dniu pracy Zamawiającego i uznana za wniesioną z 
datą tego dnia. 

6. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, 
dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między 
Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. 

7. Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie niniejszej SIWZ. 
Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były 
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kierowane wyłącznie na ten adres z dopiskiem Zespół ds. Zamówie ń Publicznych - 
pokój nr 110. 

8. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. 
9. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest 

ElŜbieta Oblaci ńska,  tel. 091 44 03 523, w godz. 7:00 – 15:00 , fax  091 4403 441 
(czynny całą dobę).  

10. Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, chyba Ŝe prośba o wyjaśnienie treści 
SIWZ wpłynie do niego na mniej niŜ 7 dni przed terminem składania ofert.  

11. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 
przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie 
internetowej.  

12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe w kaŜdym czasie 
przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w 
ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, 
którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej.  

13. Zamawiający przedłuŜy termin składania ofert, jeŜeli w wyniku modyfikacji treści 
SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O 
przedłuŜeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi 
wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści ją na stronie 
internetowej.  

 

ROZDZIAŁ IX Sposób obliczenia ceny oferty 

1. Wykonawca zobowiązany jest podać cenę ryczałtową za wykonywanie usług w skali 
miesiąca, zgodnie z przedmiotem zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1, podając 
cenę netto + VAT  i cenę brutto w formularzu ofertowym. 

2. JeŜeli złoŜono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w 
zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego  nabycia towarów, Zamawiający w 
celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej cenie podatek od towarów i 
usług, który miałby obowiązek wpłacać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Cena musi być wyraŜona w złotych polskich niezaleŜnie od wchodzących w jej skład 
elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez Komisję 
Przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. 

4. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej 
z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty. 

5. Wartość oferty brutto będzie stanowiła maksymalną wartość umowy, w tym 
wszystkie koszty Wykonawcy. 

6. Wartości brutto określone przez Wykonawcę będą stanowiły podstawę do rozliczeń 
w całym okresie trwania umowy. 

7. Błąd rachunkowy w obliczeniu ceny, którego nie moŜna poprawić na podstawie 
art. 88 Prawa zamówień publicznych spowoduje odrzucenie oferty. 
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ROZDZIAŁ X Składanie i otwarcie ofert 

1. Ofertę naleŜy złoŜyć w Urzędzie  Morskim w Szczecinie, pok. nr 110, w terminie do 
dnia 15.12. 2009 r., do godz. 12:00 

2. Za termin złoŜenia oferty uwaŜa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 
3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złoŜenia oferty. Wszelkie oferty 

wniesione po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania po upływie 
terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 

4. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. KaŜda przyjęta oferta 
zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę 
kalendarzową oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia 
ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność. 

5. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15.12.2009 r., o godz. 12:30  w Urzędzie Morskim 
w Szczecinie, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, sala 116. 

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez Komisję 
Przetargową powołaną przez Dyrektora Urzędu Nr wniosku  PO-II-370/ZZP-3/33/09 
z dnia 16.11.2009r. 

7. Postępowanie toczyć się będzie z podziałem na część: jawną i niejawną. 
8. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Następnie Zamawiający otworzy koperty 
z ofertami i ogłosi nazwę (firmę) i adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest 
otwierana, a takŜe informacje dotyczące ceny oferty. 

9. Informacje, o których mowa w pkt 8 Zamawiający przekaŜe niezwłocznie 
Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

 

ROZDZIAŁ XI Wybór oferty najkorzystniejszej 

1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. 
2. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy spośród ofert nie odrzuconych. 
3. Komisja Przetargowa oceni oferty według kryterium – najniŜsza cena brutto – 

poprzez porównanie cen. 
4. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 
5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 
6. Zamawiający dokona badania ofert w celu stwierdzenia, czy Wykonawcy nie 

podlegają wykluczeniu. W przypadku wykluczenia Wykonawcy Zamawiający odrzuci 
jego ofertę. Następnie Zamawiający dokona oceny, czy oferty Wykonawców nie 
wykluczonych z postępowania nie podlegają odrzuceniu.  

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złoŜonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu. 

8. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki 
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 
inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 



 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
                                                                                        Usługa monitor ingu i ochrony osób i mienia terenu BON w Świnouj ściu. 
 

 11 

zamówienia nie powodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie 
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

9. JeŜeli oferta zawierać będzie raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia, Zamawiający zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie 
w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na 
wysokość ceny. 

10. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoŜył wyjaśnień lub, jeŜeli 
dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, Ŝe oferta 
zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

11. Zamawiający odrzuci ofertę, jeŜeli: 
- jest niezgodna z ustawą, 

    - jej treść nie odpowiada zapisom SIWZ, z zastrzeŜeniem art. 87 ust.2 pkt 3 
      - jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
      - zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
      - została złoŜona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o  
        udzielenie zamówienia lub nie  zaproszonego do składania ofert, 
      - zawiera błędy w obliczeniu ceny, 

 - 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; 

            - jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów. 
12. Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny 

ofert określonymi w SIWZ. 
13. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi 

Wykonawców, którzy złoŜyli oferty o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres  

Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru,  
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 

i prawne, 
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne 
14. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy 

Zamawiający uniewaŜnia postępowanie. 
15. O uniewaŜnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich 

Wykonawców, którzy: 
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia, - w przypadku uniewaŜnienia postępowania 

przed upływem terminu składania ofert, 
2) złoŜyli oferty - w przypadku uniewaŜnienia postępowania po upływie terminu 

składania ofert 
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
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ROZDZIAŁ XII Zawarcie umowy 

1. Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione w celu zawarcia umowy. 
1) Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest skontaktować się 

z Zamawiającym w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wygraniu 
postępowania i uzgodnić termin podpisania umowy. 

2) Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie ze wzorem umowy 
stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.  

3) Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach 
określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 
ustawy). 

2. Termin i miejsce zawarcia umowy. 

Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego, przed upływem terminu 
związania ofertą, nie wcześniej niŜ w 8 dniu od daty otrzymania zawiadomienia o 
wygraniu postępowania. 

Zamawiający moŜe zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 
2,  jeŜeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie tylko jedna 
oferta. 

 

ROZDZIAŁ XIII Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe 
doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, 
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy: protesty, 
odwołania i skarga. 

2. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w 
przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany 
na podstawie ustawy, Wykonawca ma prawo wnieść protest w formie pisemnej w  
terminach określonych w ustawie. 

3. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 
4. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot 

nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6. 
5. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie 

Zamawiającego, a takŜe zawierać Ŝądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz 
okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. 

6. Kopię wniesionego protestu Zamawiający niezwłocznie przekaŜe Wykonawcom 
uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeŜeli protest będzie 
dotyczył treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieści ją równieŜ na stronie 
internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie, wzywając Wykonawców do wzięcia 
udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesionego protestu. 

7. Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesionego protestu stają się 
Wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na 
korzyść jednej ze stron, i którzy przystąpili do postępowania: 
- w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w pkt 6, 
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- do upływu terminów, o których mowa w pkt 2. 
8. Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w  wyniku      

wniesionego  protestu, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając 
swoje Ŝądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia 
wnosi się do Zamawiającego przekazując jednocześnie jego kopię Wykonawcy 
wnoszącym protest. 

9. Wykonawca wnoszący protest oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt 6 nie mogą 
następnie korzystać ze środków ochrony prawnej na czynności Zamawiającego 
wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu  zapadłym w 
postępowaniu  toczącym się w wyniku wniesienia protestu. 

10. Wykonawca wnoszący protest oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt 6 nie mogą 
następnie wnieść protestu, powołując się na te same okoliczności. 

11. Zamawiający rozstrzygnie jednocześnie wszystkie protesty dotyczące: 
- treści ogłoszenia, 
- postanowień SIWZ, 
- wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia 
ofert i  wyboru najkorzystniejszej oferty w terminie 10 dni od upływu ostatniego z 
terminów na wniesienie protestu. 

12. Rozstrzygnięcie protestu wraz z jego uzasadnieniem Zamawiający przekazuje 
jednocześnie podmiotowi, który wniósł protest oraz Wykonawcom, którzy przystąpili 
do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, a jeŜeli protest będzie 
dotyczył treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieści równieŜ na stronie 
internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie. 

13. Od rozstrzygnięcia protestu nie przysługuje odwołanie ani skarga. 
 

ROZDZIAŁ XIV Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest monitoring oraz ochrona osób i mienia terenu Bazy 
Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, stanowiącego obszar o wyznaczonych 
granicach określonych w załączonym planie BONe – Załącznik nr 7  
kod CPV 79710000-4 
1) Miejsce usytuowania zamówienia: 
Adres: ul. Fińska 5, 72 – 602 Świnoujście 
Obszar Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu: 
– teren o powierzchni 2,1 ha, 
– powierzchnia zabudowy 2.354,9 m2 , 
– budynek biurowy – administracyjno-socjalny składający się z: części             

administracyjno-socjalnej, hali warsztatowej i magazynowej, garaŜy i kotłowni,  
– budynek magazynowy – wolnostojący o powierzchni 300m2 , 
– urządzenia zewnętrzne i majątek ruchomy w postaci pław, osprzętu, jednostek 

pływających i innych, 
– granice Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu: od strony lądu granice 

wyznacza ogrodzenie zewnętrzne, od strony wody granica jest wyznaczona linią 
nabrzeŜa, 



 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
                                                                                        Usługa monitor ingu i ochrony osób i mienia terenu BON w Świnouj ściu. 
 

 14 

 
2) Zabudowę trwałą BONe stanowią budynki: administracyjno-socjalny, 

magazynowy, garaŜe, warsztaty, hale remontowe, rozdzielnie i urządzenia 
elektryczne, urządzenia łączności radiowej i VTS, basen i nabrzeŜe cumownicze, 
portiernia, zbiorniki z paliwem płynnym i inne budowle oraz obiekty małej 
architektury. WyposaŜenie ruchome stanowią pławy, osprzęt do pław, jednostki 
pływające, kontenery, środki transportu kołowego, wyposaŜenie, magazynów, 
warsztatów i pomieszczeń biurowych, materiały techniczne i eksploatacyjne, 
środki ochrony ppoŜ. i sprzęt ratunkowy. 

 
3) Ochronie podlegają równieŜ wszystkie obiekty cumujące przy nabrzeŜu 

zewnętrznym BONe będące własnością Zamawiającego oraz wszystkie inne 
jednostki pływające posiadające zgodę Naczelnika Bazy na cumowanie. 
Ochronie podlegają takŜe samochody prywatne oraz rzeczy osobiste i przedmioty 
znajdujące się na terenie BONe, naleŜące do pracowników zatrudnionych w 
Urzędzie Morskim w Szczecinie oraz innych osób posiadających zgodę 
Naczelnika Bazy na czasowe przebywanie na terenie BONe. 

 
 
2. Do obowiązków Wykonawcy będzie naleŜało: 
 

1) ochrona obiektów, pomieszczeń i urządzeń Bazy Oznakowania Nawigacyjnego 
oraz samochodów i rzeczy osobistych pracowników zatrudnionych w Urzędzie 
Morskim w Szczecinie  oraz innych osób przebywających czasowo na terenie 
Bazy przed  kradzieŜą, zniszczeniem lub dewastacją, 

2) ochrona obiektów, pomieszczeń i urządzeń Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w 
Świnoujściu przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, 

3) zapobieganie zakłóceniom porządku na terenie Bazy Oznakowania 
Nawigacyjnego w Świnoujściu oraz natychmiastowe powiadamianie 
upowaŜnionego przedstawiciela Zamawiającego o zdarzeniach powodujących   
naruszenie porządku, 

4) niezwłoczne powiadamianie  Policji i StraŜy Granicznej o czynach przestępczych 
zaistniałych na terenie chronionym, zabezpieczanie miejsca popełnienia 
przestępstwa do czasu  przybycia Policji i lub StraŜy Granicznej, 

5) sprawowanie nadzoru nad właściwym ruchem osobowym w zakresie ustalonym z 
Zamawiającym, prowadzenie dziennika słuŜb ochraniających, rejestrowanie w 
nim wszelkich zdarzeń  zaistniałych podczas dozoru, 

6) ustalanie uprawnień osób do przebywania na terenie obiektu w godzinach 
zamknięcia, legitymowanie osób w celu ustalenia ich toŜsamości, wystawianie 
przepustek, ujęcie osób stwarzających oczywiste zagroŜenie dla chronionego 
mienia, zwracanie bacznej uwagi i natychmiastowe reagowanie na wszelkie 
niedociągnięcia mające wpływ na bezpieczeństwo osób i mienia, 

7) sprawowanie nadzoru nad właściwym ruchem samochodowym, prowadzenie 
ksiąŜki ruchu samochodowego, odnotowywanie: daty, godzina wjazdu i wyjazdu 
samochodu,  numeru rejestracyjnego oraz nazwy firmy do której pojazd naleŜy,  

8) czynne przeciwdziałanie kradzieŜom i napadom rabunkowym bądź dewastacji 
mienia, 
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9) udzielanie pomocy pracownikom obiektu w kaŜdej sytuacji wymagającej 
interwencji pracownika ochrony, 

10) zwracanie szczególnej uwagi na osoby, które swoim zachowaniem budzą 
uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, 

11) bezpośredniego zgłoszenia Naczelnikowi BONe lub  Kierownikowi oddziału 
gospodarczego BONe przez 24/h na dobę wszelkich stwierdzonych 
nieprawidłowości w funkcjonowaniu chronionego obiektu 

12) prowadzenie nieregularnych obchodów, rozpoznanie miejsca zagroŜenia 
bezpieczeństwa, alarmowanie i ścisłe współdziałanie z przedstawicielem 
Zamawiającego oraz z „Centrum Operacyjnym Ochrony” Wykonawcy, 

13) wykonywanie poleceń Zamawiającego zmierzających do zapewnienia 
bezpieczeństwa w obiekcie, 

14) współdziałanie z właściwymi terenowo jednostkami Policji, StraŜy PoŜarnej, 
Pogotowania Ratunkowego i innych słuŜb interwencyjnych w sytuacjach, które 
tego wymagają, 

15) natychmiastowe wezwanie grupy interwencyjnej w  przypadku jakiegokolwiek 
zagroŜenia bezpieczeństwa. Czas przyjazdu grupy interwencyjnej po odebraniu 
sygnału w czasie 2 – 5 minut do ochranianego obiektu. Wykonawca o interwencji 
grupy interwencyjnej lub Policji, zobowiązany jest do powiadomienia 
przedstawicieli Zamawiającego, 

16) niezwłoczne powiadamianie swoich przełoŜonych oraz przedstawicieli 
Zamawiającego, o zaistniałych czynach przestępczych i wykroczeniach oraz 
zabezpieczenie śladów i dowodów, 

17) prowadzenie rejestracji technicznej zdarzeń przy uŜyciu zainstalowanego 
systemu TV przemysłowej, przechowywanie nośnika obrazu przez okres 30 dni 
kalendarzowych od  dnia zdarzenia, 

18) wydawanie i nadzór nad kluczami do poszczególnych pomieszczeń słuŜbowych 
uŜytku bieŜącego  oraz prowadzenie ksiąŜki wydawanych kluczy, 

19) nadzór nad kluczami awaryjnymi (uŜywanymi w sytuacjach wyjątkowych) do 
poszczególnych pomieszczeń obiektu, wydawanie kluczy awaryjnych 
Naczelnikowi BONe lub osobom upowaŜnionym przez Naczelnika, oraz 
prowadzenie ksiąŜki kluczy awaryjnych, 

20) sprawdzanie zamknięcia pomieszczeń po godzinach pracy, 
21) postępowanie zgodnie z obowiązującymi w Urzędzie Morskim w Szczecinie  

instrukcjami alarmowymi dotyczącymi ochrony obiektów Urzędu w sytuacjach 
wystąpienia zagroŜenia, 

22) udostępnianie, na Ŝądanie przedstawiciela Zamawiającego lub osoby 
upowaŜnionej przez Naczelnika BONe, prowadzonych  dzienników i rejestracji 
technicznych zdarzeń, 

23) przestrzeganie obowiązującego na terenie Urzędu Morskiego w Szczecinie ładu i 
dyscypliny pracy, w tym zakazu spoŜywania alkoholu w miejscu pracy, stawiania 
się do pracy w stanie wskazującym na spoŜycie alkoholu lub innych środków 
odurzających, utrudniających prawidłowe wykonywanie pracy oraz mogącym 
stanowić zagroŜenie dla osób i ochranianego mienia.  

24) konwojowanie starszego inspektora ds. finansowych do placówki Banku oraz w 
drodze powrotnej do BONe,  
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25) dbanie o ład i porządek w portierni oraz na terenie od bramy wjazdowej wejścia 
do budynku (odśnieŜanie, zamiatanie), 

26) informowanie o zagroŜeniach dla pracowników i osób trzecich z nimi 
współpracujący oraz majątku Urzędu Morskiego w Szczecinie, mogących 
powstać w wyniku katastrof (poŜaru, powodzi, katastrofy budowlanej, huraganów, 
zagroŜenia ekologicznego, ataku terrorystycznego) i innych wypadków 
nadzwyczajnych (np. zalania wodą, podtopienia, awaria wod-kan), 

27) zabezpieczenie dróg ewakuacyjnych, majątku Urzędu Morskiego w Szczecinie 
oraz ochronę pracowników w przypadku powstania zagroŜeń dla Ŝycia  lub 
zdrowia, a takŜe przed skutkami paniki i kradzieŜy, które mogą powstać w  
wyniku katastrof i nagłych nieprzewidzianych wypadków, a takŜe zabezpieczenie 
i przygotowanie terenu BONe w Świnoujściu dla działania Policji, StraŜy 
PoŜarnej, Pogotowania Ratunkowego i innych słuŜb interwencyjnych. 

 
3. NiezaleŜnie od zadań określonych w ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest do 

sprawowania nadzoru technicznego i serwisu nad systemami, i urządzeniami 
technicznymi istniejącej telewizji przemysłowej i systemu alarmowo-napadowego lub 
w przyszłości zainstalowanymi na terenie BONe w Świnoujściu oraz utrzymywania 
ich w stanie sprawnym technicznie, a takŜe poddawać je regularnym czynnościom 
serwisowym na własny koszt, 

4. W celu poprawienia nadzoru i ochrony obiektu Wykonawca moŜe dokonać 
modernizacji, doposaŜyć istniejące urządzenia techniczne w dodatkowy sprzęt. 
Koszt doposaŜenia Wykonawca pokrywa we własnym zakresie. 

5. W przypadku awarii urządzeń technicznych będących własnością Zamawiającego, 
Wykonawca zobowiązuje się do zastąpienia urządzenia technicznego urządzeniem 
zastępczym o takich samych lub wyŜszych parametrach na czas wykonania 
naprawy, zapewniając równocześnie wymaganą ochronę i monitoring. 

6. Zamawiający uŜyczy Wykonawcy istniejący system monitoringu, system napadowo – 
alarmowy stanowiący własność Zamawiającego na czas trwania umowy. 
Wykonawca potwierdzi pisemnie protokołem przyjęcia stan techniczny 
przyjmowanych systemów. Po zakończeniu trwania umowy przekaŜe systemu w 
stanie sprawnym technicznie. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do monitoringu i ochrony osób i mienia Bazy 
Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu przez całą dobę, równieŜ w dni 
świąteczne i wolne od pracy przez co najmniej jednego pracownika ochrony. 
Posterunek ma znajdować się na portierni BON w Świnoujściu. Pracownicy ochrony 
wykonujący przedmiot umowy powinni być oznaczeni w sposób widoczny i 
pozwalający na ich jednoznaczną identyfikację (słuŜbowe uniformy opatrzone 
emblematami i identyfikatorami, jednolite, schludne) oraz wyposaŜeni w środki 
łączności radiowej i kieszonkowe przyciski( piloty) anty-napadowe i środki 
bezpośredniego przymusu. 

8. Plan ochrony: 
1) Wykonawca zobowiązany jest  do wykonania planu ochrony w 2 

egzemplarzach  w terminie 7 dni od podpisania niniejszej umowy, według 
wytycznych zawartych w art.7 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie 
osób i mienia (Dz.U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 ze zmianami)                              
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z uwzględnieniem wewnętrznych zasad postępowania, określonych przez 
Zamawiającego w celu zapewnienia bezpieczeństwa (m.in. zasady 
alarmowania, zasady ewakuacji). Plan ochrony przed wprowadzeniem do 
realizacji Wykonawca uzgodni z przedstawicielem Zamawiającego. O 
wszelkich zmianach w systemie ochrony obiektu, monitoringu Wykonawca 
powiadomi przedstawiciela Zamawiającego. Wszelkie zmiany do planu 
ochrony powinny być ustalone z przedstawicielem Zamawiającego w formie 
pisemnej. W tym samym terminie Wykonawca zobowiązany jest do 
przekazania Zamawiającemu pisemnej informacji o wyznaczeniu osoby, 
podając nazwisko i imię oraz telefon kontaktowy, która będzie reprezentowała 
Wykonawcę w czasie trwania umowy 

2) Zamawiający oświadcza, Ŝe Urząd Morski w Szczecinie nie jest ujęty w 
ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej 
ochronie w myśl art.5 ustawy wymienionej w ust. 1 powyŜej.  
 

 
9. Wizja lokalna: 

1) Zamawiający dopuszcza moŜliwość przeprowadzenie wizji lokalnej miejsc 
określonych w zamówieniu. 

2) Termin wizji i szczegóły techniczne jej przeprowadzenie wymagają z uzgodnień z 
Zamawiającym. W celu ustalenia daty i godziny wizji lokalnej prosimy o kontakt z 
Panią Arabella Wojtasiewicz – BONe w Świnoujściu tel. 091/321 53 53 wew.104 

 
 
 
 

ZATWIERDZIŁ : 

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie 

 

 

      …………………………………….. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ  
 
 
............................................................ 

( pieczęć Wykonawcy) 

FORMULARZ OFERTY 

Ja, niŜej podpisany ...................................................składam niniejszą ofertę na 

usługi jak wyŜej.  

1. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę ryczałtową w skali jednego miesiąca -

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia:  

wartość netto ................ zł (słownie: ……………………………………………złotych),          

powiększona o podatek VAT(22%) w kwocie …………… zł (słownie……….złotych), 

warto ść brutto ………………….. zł  (słownie : ..............................................złotych).  

2.  Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ogółem netto za 36 m-cy   
     w wysokości (słownie ………………..złotych) powiększona o podatek VAT(22%) w 

     kwocie …………… zł (słownie………………………………………………….złotych), 

     warto ść brutto ogółem za 36 m-cy ………………………………………… zł (słownie:  

     ...................................................................................................................      złotych).        

3. Wykonam przedmiot zamówienia w terminie 36 miesięcy  od czasu podpisania 
umowy.  

4. Oświadczam, Ŝe jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu 
terminu składania ofert. 

5. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do wniesienia zabezpieczenia 
naleŜytego wykonania umowy (3%) wartości całkowitej umowy brutto. 

6. W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach 
zawartych w projekcie umowy dołączonym do SIWZ  oraz w miejscu i terminie 
określonym przez Zamawiającego. 

7. W przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję się do przedstawienia polisy lub 
innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, Ŝe jestem ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na 
cały okres trwania zamówienia przed podpisaniem umowy na wartość 50 % 
globalnej wartości (36 miesięcy) umowy (brutto). 

8. Oświadczam, Ŝe oferta zawiera /nie zawiera informacji stanowiących tajemnice 
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach; 
…………………………………………………………….…………………………. 

                                                                                         ………………………………….. 
(data i podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do SIWZ  
 

 
............................................................... 
 ( pieczęć Wykonawcy) 

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego, na: 
 
Usług ę monitoringu i ochrony osób i mienia terenu BON w Świnouj ściu 
 
Oświadczam, Ŝe: 
 
1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – niezbędne przy realizacji 
niniejszego zamówienia, 

2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne 
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób 
zdolnych do wykonania zamówienia, 

3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia, 

4. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodów, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

 
 
 

…………………………………. 

(data i podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ  

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

(pieczęć Wykonawcy) 
 
 

 
   

                                                                      WYKAZ PODWYKONAWCÓW  
 

 
 
LP. 

 
Część prac powierzonych do wykonania 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
............................... dn. ........................  .................................................................... 
 
 

(data i podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ  

 
 
 
 
 
 

         WYKAZ OSÓB  PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

 
 

Imię i nazwisko Kwalifikacje (licencje) Zakres wykonywa nych 
czynno ści 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

- dla osób wyszczególnionych naleŜy załączyć kserokopie dokumentów 
stwierdzających, Ŝe posiadają wymagane licencje zgodne z opisem przedmiotu 
zamówienia. 
 

 
 
 

                                                                                                     
 

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

(data i podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 do SIWZ  
 

....................................... 
(pieczęć Wykonawcy) 

 
 

 
                                        WYKAZ  USŁU G PODOBNYCH 

 
 

Lp.   Usługi ochrony, o których 
mowa w SIWZ 

 
 

Zamawiający  
Termin 
realizacji 

 

 
 

Całkowita 
wartość 

zł 

1 

 
 
 
 
 

   

2 

 
 
 

  
 
 
 
 

 

3 

 
 
 

  
 
 
 
 

 

 
 
 
4 

    

 

- do usług wyszczególnionych naleŜy załączyć dokumenty (np. referencje) 
potwierdzające ich naleŜyte wykonanie 
 
                                                                

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

(data i podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 6 do SIWZ  
Wzór Umowy nr BONe ………../2010 

PO-II-370/ZZP-3/33/09 
 

zawarta w dniu   ........................   w Szczecinie                                                                                                          
 
pomiędzy: 
Skarbem Państwa - Urzędem Morskim w Szczecinie, Pl. Batorego 4, 70 -207 Szczecin, 
reprezentowanym przez: 
 
........................................................ - Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie 
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 
 
a 
..........................................................................., z siedzibę w/zam. w ............................ , 
przy ul. …………………. działającym na podstawie koncesji MSWiA nr ........ , wpisanym 
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w 
……… , Wydział .… Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 
 .…, kapitał zakładowy w wysokości ….. zł / prowadzącym działalność gospodarczą pod 
nazwą ….. , z siedzibą w ……… , …… na podstawie wpisu do ewidencji działalności 
gospodarczej prowadzonej przez …………... , pod numerem ……... NIP: ……. , 
REGON: … 
reprezentowanym przez: 
 

1. ............................... 
2. ............................... 

 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, 
 
Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy                           
w postępowaniu nr …….. prowadzonym w trybie …… , zgodnie z ustawą z dnia 29 
stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, ze zm.) Strony 
zawarły umowę o następującej treści: 
 

§ 1 
 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenie usługi 
polegającej na: „Monitoringu i ochronie fizycznej osób i mienia terenu Bazy 
Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu” 

2. Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu połoŜona przy ulicy Fińskiej 5, 
zwana dalszej części umowy BONe, stanowi placówkę terenową Urzędu Morskiego 
w Szczecinie – plan sytuacyjny stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Zabudowę trwałą BONe stanowią budynki: administracyjno-socjalny, magazynowy, 
garaŜe, warsztaty, hale remontowe, rozdzielnie i urządzenia elektryczne, urządzenia 
łączności radiowej i VTS, basen i nabrzeŜe cumownicze, portiernia, zbiorniki 
z paliwem płynnym i inne budowle oraz obiekty małej architektury. WyposaŜenie 
ruchome stanowią pławy, osprzęt do pław, jednostki pływające, kontenery, środki 
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transportu kołowego, wyposaŜenie, magazynów, warsztatów i pomieszczeń 
biurowych, materiały techniczne i eksploatacyjne, środki ochrony ppoŜ. i sprzęt 
ratunkowy. 

4. Ochronie podlegają równieŜ wszystkie obiekty cumujące przy nabrzeŜu 
zewnętrznym BONe będące własnością Zamawiającego oraz wszystkie inne 
jednostki pływające posiadające zgodę Naczelnika Bazy na cumowanie. Ochronie 
podlegają takŜe samochody prywatne oraz rzeczy osobiste i przedmioty znajdujące 
się na terenie BONe, naleŜące do pracowników zatrudnionych w Urzędzie Morskim 
w Szczecinie oraz innych osób posiadających zgodę Naczelnika Bazy na czasowe 
przebywanie na terenie BONe. 

 
§ 2 

 
1. W ramach przedmiotu umowy do obowiązków Wykonawcy naleŜy: 
 

1) ochrona obiektów, pomieszczeń i urządzeń Bazy Oznakowania Nawigacyjnego 
oraz samochodów i rzeczy osobistych pracowników zatrudnionych w Urzędzie 
Morskim w Szczecinie  oraz innych osób przebywających czasowo na terenie 
Bazy przed  kradzieŜą, zniszczeniem lub dewastacją, 

2) ochrona obiektów, pomieszczeń i urządzeń Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w 
Świnoujściu przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, 

3) zapobieganie zakłóceniom porządku na terenie Bazy Oznakowania 
Nawigacyjnego w Świnoujściu oraz natychmiastowe powiadamianie 
upowaŜnionego przedstawiciela Zamawiającego o zdarzeniach powodujących   
naruszenie porządku, 

4) niezwłoczne powiadamianie  Policji i StraŜy Granicznej o czynach przestępczych 
zaistniałych na terenie chronionym, zabezpieczanie miejsca  popełnienia 
przestępstwa do czasu  przybycia Policji i lub StraŜy Granicznej, 

5) sprawowanie nadzoru nad właściwym ruchem osobowym w zakresie ustalonym z 
Zamawiającym, prowadzenie dziennika słuŜb ochraniających, rejestrowanie w 
nim wszelkich zdarzeń  zaistniałych podczas dozoru, 

6) ustalanie uprawnień osób do przebywania na terenie obiektu w godzinach 
zamknięcia, legitymowanie osób w celu ustalenia ich toŜsamości, wystawianie 
przepustek, ujęcie osób stwarzających oczywiste zagroŜenie dla chronionego 
mienia, zwracanie bacznej uwagi i natychmiastowe reagowanie na wszelkie 
niedociągnięcia mające wpływ na bezpieczeństwo osób i mienia, 

7) sprawowanie nadzoru nad właściwym ruchem samochodowym, prowadzenie 
ksiąŜki ruchu samochodowego, odnotowywanie: daty, godzina wjazdu i wyjazdu 
samochodu,  numeru rejestracyjnego oraz nazwy firmy do której pojazd naleŜy,  

8) czynne przeciwdziałanie kradzieŜom i napadom rabunkowym bądź dewastacji 
mienia, 

9) udzielanie pomocy pracownikom obiektu w kaŜdej sytuacji wymagającej 
interwencji pracownika ochrony, 

10) zwracanie szczególnej uwagi na osoby, które swoim zachowaniem budzą 
uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, 
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11) bezpośrednie zgłoszenie Naczelnikowi BONe lub  Kierownikowi Oddziału 
Gospodarczego BONe przez 24/h na dobę wszelkich stwierdzonych 
nieprawidłowości w funkcjonowaniu chronionego obiektu 

12) prowadzenie nieregularnych obchodów, rozpoznanie miejsca zagroŜenia 
bezpieczeństwa, alarmowanie i ścisłe współdziałanie z przedstawicielem 
Zamawiającego oraz z „Centrum Operacyjnym Ochrony” Wykonawcy, 

13) wykonywanie poleceń Zamawiającego zmierzających do zapewnienia 
bezpieczeństwa w obiekcie, 

14) współdziałanie z właściwymi terenowo jednostkami Policji, StraŜy PoŜarnej, 
Pogotowania Ratunkowego i innych słuŜb interwencyjnych w sytuacjach, które 
tego wymagają, 

15) natychmiastowe wezwanie grupy interwencyjnej w  wypadku jakiegokolwiek 
zagroŜenia bezpieczeństwa. Czas przyjazdu grupy interwencyjnej po odebraniu 
sygnału w czasie 2 – 5 minut do ochranianego obiektu. Wykonawca o interwencji 
grupy interwencyjnej lub Policji, zobowiązany jest do powiadomienia 
przedstawicieli Zamawiającego, 

16) niezwłoczne powiadamianie swoich przełoŜonych oraz przedstawicieli 
Zamawiającego o zaistniałych czynach przestępczych i wykroczeniach oraz 
zabezpieczenie śladów i dowodów, 

17) prowadzenie rejestracji technicznej zdarzeń przy uŜyciu zainstalowanego 
systemu TV przemysłowej, przechowywanie nośnika obrazu przez okres 30 dni 
kalendarzowych od  dnia zdarzenia, 

18) wydawanie i nadzór nad kluczami do poszczególnych pomieszczeń słuŜbowych 
uŜytku bieŜącego  oraz prowadzenie ksiąŜki wydawanych kluczy, 

19) nadzór nad kluczami awaryjnymi (uŜywanymi w sytuacjach wyjątkowych) do 
poszczególnych pomieszczeń obiektu, wydawanie kluczy awaryjnych 
Naczelnikowi BONe lub osobom upowaŜnionym przez Naczelnika, oraz 
prowadzenie ksiąŜki kluczy awaryjnych, 

20) sprawdzanie zamknięcia pomieszczeń po godzinach pracy, 
21) postępowanie zgodnie z obowiązującymi w Urzędzie Morskim w Szczecinie 

instrukcjami alarmowymi dotyczącymi ochrony obiektów Urzędu w sytuacjach 
wystąpienia zagroŜenia, 

22) udostępnianie, na Ŝądanie przedstawiciela Zamawiającego lub osoby 
upowaŜnionej przez Naczelnika BONe, prowadzonych  dzienników i rejestracji 
technicznych zdarzeń, 

23) przestrzeganie obowiązującego na terenie Urzędu Morskiego w Szczecinie ładu i 
dyscypliny pracy, w tym zakazu spoŜywania alkoholu w miejscu pracy, stawiania 
się do pracy w stanie wskazującym na spoŜycie alkoholu lub innych środków 
odurzających, utrudniających prawidłowe wykonywanie pracy oraz mogącym 
stanowić zagroŜenie dla osób i ochranianego mienia.  

24) konwojowanie starszego inspektora ds. finansowych do placówki Banku oraz w 
drodze powrotnej do BONe, 

25) dbanie o ład i porządek w portierni oraz na terenie  od bramy wjazdowej wejścia 
do budynku (odśnieŜanie, zamiatanie), 

26) informowanie o zagroŜeniach dla pracowników i osób trzecich z nimi 
współpracujący oraz majątku Urzędu Morskiego w Szczecinie, mogących 



 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
                                                                                        Usługa monitor ingu i ochrony osób i mienia terenu BON w Świnouj ściu. 
 

 26 

powstać w wyniku katastrof (poŜaru, powodzi, katastrofy budowlanej, huraganów, 
zagroŜenia ekologicznego, ataku terrorystycznego) i innych wypadków 
nadzwyczajnych (np. zalania wodą, podtopienia, awaria wod-kan), 

27) zabezpieczenie dróg ewakuacyjnych, majątku Urzędu Morskiego w Szczecinie 
oraz ochronę pracowników w przypadku powstania zagroŜeń dla Ŝycia  lub 
zdrowia, a takŜe przed skutkami paniki i kradzieŜy, które mogą powstać w  
wyniku katastrof i nagłych nieprzewidzianych wypadków, a takŜe zabezpieczenie 
i przygotowanie terenu BONe w Świnoujściu dla działania Policji, StraŜy 
PoŜarnej, Pogotowania Ratunkowego i innych słuŜb interwencyjnych. 

 
2. NiezaleŜnie od zadań określonych w ust.1, Wykonawca zobowiązany jest do 

sprawowania nadzoru technicznego i serwisu nad systemami, i urządzeniami 
technicznymi istniejącej telewizji przemysłowej i systemu alarmowo-napadowego lub 
w przyszłości zainstalowanymi na terenie BONe w Świnoujściu oraz utrzymywania 
ich w stanie sprawnym technicznie, a takŜe poddawać je regularnym czynnościom 
serwisowym na własny koszt. 

3. W celu poprawienia nadzoru i ochrony obiektu Wykonawca moŜe dokonać 
modernizacji, doposaŜyć istniejące urządzenia techniczne w dodatkowy sprzęt. 
Koszt doposaŜenia Wykonawca pokrywa we własnym zakresie. 

4. W przypadku awarii urządzeń technicznych będących własnością Zamawiającego, 
Wykonawca zobowiązuje się do zastąpienia urządzenia technicznego urządzeniem 
zastępczym o takich samych lub wyŜszych parametrach na czas wykonania 
naprawy, zapewniając równocześnie wymaganą ochronę i monitoring. 

 
§ 3 

Wykonawca zobowiązany jest do monitoringu i ochrony osób i mienia Bazy 
Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu przez całą dobę, równieŜ w dni świąteczne 
i wolne od pracy przez co najmniej jednego pracownika ochrony. Posterunek ma 
znajdować się na portierni BON w Świnoujściu. Pracownicy ochrony wykonujący 
przedmiot umowy powinni być oznaczeni w sposób widoczny i pozwalający na ich 
jednoznaczną identyfikację (słuŜbowe uniformy opatrzone emblematami i 
identyfikatorami, jednolite, schludne) oraz wyposaŜeni w środki łączności radiowej i 
kieszonkowe przyciski (piloty) anty-napadowe i środki bezpośredniego przymusu. 
 

§ 4 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania planu ochrony w 2 egzemplarzach                    

w terminie 7 dni od podpisania niniejszej umowy, według wytycznych zawartych w 
art.7 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2005 r. Nr 
145, poz. 1221 ze zmianami) z uwzględnieniem wewnętrznych zasad postępowania, 
określonych przez Zamawiającego w celu zapewnienia bezpieczeństwa (m.in. zasady 
alarmowania, zasady ewakuacji). 

2. Zamawiający oświadcza, Ŝe Urząd Morski w Szczecinie nie jest ujęty w ewidencji 
obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie w myśl art.5 
ustawy wymienionej w ust. 1 powyŜej.  
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§ 5 
 

Zamawiający uŜycza Wykonawcy istniejący systemu monitoringu, system napadowo 
– alarmowy stanowiący własność Zamawiającego na czas trwania umowy. 
Wykonawca potwierdzi pisemnie protokołem przyjęcia stan techniczny 
przyjmowanych systemów. Po zakończeniu trwania umowy przekaŜe systemu w 
stanie sprawnym technicznie. 

 
§ 6 

 
Zamawiający ma prawo do przeprowadzania okresowych kontroli, w tym sprawdzania 
sprawności systemu monitorowania, sprawowania ochrony fizycznej itp. 

 
§ 7 

 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać umowę z naleŜytą starannością, wymaganą dla 
tego rodzaju świadczonych usług, a zwłaszcza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 
sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy 
jak równieŜ z odpowiednimi powszechnie obowiązującymi przepisami regulującymi 
zasady ochrony osób i mienia, które wejdą w Ŝycie w trakcie wykonywania niniejszej 
umowy. 

§ 8 
 

Wykonawca oświadcza, iŜ dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem a takŜe 
potencjałem ekonomicznym i technicznym niezbędnym do prawidłowego wykonania 
umowy i zobowiązuje się do świadczenia usług na warunkach określonych w niej przez 
osoby posiadające licencje pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia. 

 
§ 9 

 
Strony zobowiązują się wzajemnie informować o waŜnych wydarzeniach mogących 
mieć znaczenie dla ochrony obiektów,  o których mowa w § 1. 
 

§ 10 
 

Wykonawca zobowiązuje się przez cały czas trwania umowy posiadać waŜną polisę 
ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej na kwotę nie mniejszą niŜ 50% wynagrodzenia umownego przedmiotu 
umowy.  

 
§ 11 

 
 Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres trzech lat od dnia ……. do dnia ……….. 
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§ 12 
 
1.  Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ogółem netto za 36 

m-cy w wysokości………..zł (słownie: ………………..złotych) powiększoną o 
podatek VAT (22%) w kwocie …………………………….…zł 
(słownie:……………………………………………….złotych), wartość brutto ogółem 
za 36 m-cy ………………………………………… zł (słownie:…….) zgodnie z 
ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

2. Rozliczanie za świadczoną usługę monitoringu i  ochrony fizycznej osób i  mienia 
terenu BONe będzie odbywać się częściowo z dołu za kaŜdy miesiąc realizacji 
umowy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, obejmującej 1/36 części 
wynagrodzenia określonego w ust.2.  co stanowi miesięczną wartość brutto 
……….zł (słownie:…………………………..zł).  

3. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie przez Zamawiającego 
w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, przelewem 
na konto wskazane przez Wykonawcę. 

4. W przypadku nieterminowego uregulowania naleŜności Wykonawca moŜe Ŝądać 
wypłacenia odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie. 

 
§ 13 

 
1.  Wykonawca stwierdza, Ŝe jest płatnikiem podatku VAT. 
2.  Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT – NIP 852-04-09-053 
3. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu prowadzenia niewłaściwej 

dokumentacji dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT). W szczególności 
Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Zamawiającego ewentualnych strat 
(sankcji podatkowych) spowodowanych wynikłych: 
– wadliwym wystawieniem faktury VAT, 
– brakiem u Wykonawcy kopii faktury VAT wystawionej na rzecz Zamawiającego za  

wykonanie usługi, 
– róŜnymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT. 

 
§ 14 

 
1. Umowa moŜe być rozwiązana przed upływem terminu, na który została zawarta, 

za obopólnym porozumieniem stron. 
2. Wykonawca moŜe wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym, jeŜeli 

Zamawiający będzie zalegał z płatnościami za okres dłuŜszy niŜ 60 dni. 
3. Zamawiający moŜe wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym, przed 

upływem terminu, na który została zawarta w  razie: 
a) nieprzestrzegania warunków umowy przez Wykonawcę, w szczególności 

opóźnionej reakcji na sygnał alarmowy, 
b) Wykonawcy cofnięto koncesję, wydana przez MSWiA na prowadzenie 

działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, 
c)  gdy Wykonawca nie posiada waŜnej polisy ubezpieczeniowej OC, 
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d) gdy Wykonawca złoŜył wniosek o likwidację bądź wobec Wykonawcy złoŜono 
wniosek o ogłoszenie upadłości. 

 
§ 15 

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:         

a) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z powodu okoliczności 
za które odpowiada Wykonawca  - w  wysokości 20 % wynagrodzenia umownego 
brutto, 

b) w przypadku niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy w danym dniu            
– w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, 

c) w przypadku niezachowania w tajemnicy wszelkich informacji mogących mieć 
wpływ na stan bezpieczeństwa BONe zarówno w czasie obowiązywania umowy 
jaki i po jej rozwiązaniu – w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 
00/100) za kaŜdy stwierdzony przypadek naruszenia. 

 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z 

przyczyn leŜących po stronie Zamawiającego  - w wysokości 20 % wynagrodzenia 
umownego brutto.  
 

3. W przypadku gdy wyrządzona szkoda przekracza wysokość określonych ust.1 i 2 
powyŜej kar umownych lub powstała w wyniku zdarzeń, za które nie przewidziano kar 
umownych, stronom przysługują roszczenia odszkodowawcze na zasadach ogólnych 
– odpowiednio prawo do: odszkodowania uzupełniającego lub odszkodowania 
pokrywającego całość szkody.  

 
4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy 

nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyŜszych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca moŜe 
Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŜnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 16 
 

1. Przedstawicielami Zamawiającego upowaŜnionymi do prowadzenia nadzoru nad 
wykonaniem przedmiotu umowy są: 

 
1)   - Naczelnik BONe    tel. 091/321 53 53 w. 
2)    -  Kierownik oddziału gospodarczego  tel. 091/321 53 53 w. 

 
2. Przedstawicielami upowaŜnionymi do reprezentowania Wykonawcy w sprawach 

dotyczących wykonania przedmiotu umowy są: 
 
 
1)……………………………………………..                            tel. 
2)……………………………………………..                            tel. 
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§ 17 
 

Wszelkie zmiany dotyczące składu osobowego personelu przewidzianego do realizacji 
przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest pisemnie uzgodnić                     
z przedstawicielem Zamawiającego.   

§ 18 
 

1. W dniu podpisania umowy Wykonawca złoŜył zgodnie z art. 148 ustawy Prawo 
zamówień publicznych zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wysokości 
3% ceny całkowitej wartości umowy tj, kwoty ………. zł w formie: 
………………………………………………………………………………… 

2. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty 
wykonania przedmiotu niniejszej umowy i uznania przez Zamawiającego za 
naleŜycie wykonane. 

§ 19 
 
Spory wynikłe na tle obowiązywania niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd 
Powszechny w Szczecinie. 
 

§ 20 
 
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie obowiązują przepisy Kodeksu 
Cywilnego, ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz ustawy o ochronie osób               
i mienia wraz z przepisami powykonawczymi. 
 

§ 21 
 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod 
rygorem niewaŜności. 
 

§ 22 
 
Integralną część niniejszej umowy stanowią: 
1/ plan sytuacyjny BONe - załącznik nr 1 
2/  oferta Wykonawcy z dnia ...............  - załącznik nr 2 - 
 

§ 23 
 

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym: jeden 
egzemplarz dla Wykonawcy  dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 
 
 
             ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 
 


