SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ZP-5/PN/2019
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej
wyrażoną w złotych równowartość kwoty 221 000 euro

Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiektach
Gdańskie Wody Sp. z o.o. w Gdańsku

ZAMAWIAJĄCY
Gdańskie Wody Sp. z o.o. w Gdańsku
Adres: ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5
80 – 601 Gdańsk
Fax: (0-58) 301-24-58
Tel.: (0-58) 32 33 400
Adres poczty elektronicznej e-mail: sekretariat@gdanskiewody.pl
Adres strony internetowej: http://www.gdanskiewody.pl
NIP: 583-001-08-23
REGON: 190275057

Gdańsk, kwiecień 2019 r.
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Użyte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminy mają następujące
znaczenie:
1)

"Postępowanie" - postępowanie o udzielenie Zamówienia prowadzone przez
Zamawiającego na podstawie niniejszej SIWZ;

2)

“SIWZ” lub “Specyfikacja” – pojęcia tożsame, oznaczające niniejszą Specyfikację
Istotnych Warunków Zamówienia;

3)

“Umowa” lub “Kontrakt” – pojęcia tożsame, oznaczające Umowę zawartą
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą wyłonionym w niniejszym Postępowaniu;

4)

"Ustawa" lub „Ustawa Pzp” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.);

5)

"Wykonawca" - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o zawarcie Umowy, złożyła
ofertę lub zawarła Umowę;

6)

"Zamawiający" – Gdańskie Wody Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą przy ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdańsk;

7)

"Zamówienie" - Zamówienie publiczne udzielone w ramach Umowy zawartej
w wyniku niniejszego postępowania.

I.

NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gdańskie Wody Sp. z o.o. w Gdańsku
Adres: ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5, 80 – 601 Gdańsk
Fax: (0-58) 301-24-58
Tel.: (0-58) 32 33 400
Adres poczty elektronicznej e-mail: sekretariat@gdanskiewody.pl
Adres strony internetowej: http://www.gdanskiewody.pl
NIP: 583-001-08-23
REGON: 190275057

II.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) - zwanej
dalej „ustawą Pzp".

III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1.

Nazwa zamówienia.

Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiektach Gdańskie Wody Sp. z o.o.
w Gdańsku
2.

Ogólny opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług polegających na:
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1) bezpośredniej całodobowej ochronie fizycznej prowadzonej w okresie 24
miesięcy od dnia zawarcia umowy osób i mienia znajdującego się na
nieruchomości Zamawiającego przy ul. Kaczeńce 31 i 33, 80-603 Gdańsk:
a) w godzinach 7:00 do 15:00 przez jednego kwalifikowanego pracownika
ochrony fizycznej, który dodatkowo obsługuje system monitoringu
budynków przy ul. Kaczeńce 31 i 33 w Gdańsku wraz z terenem
przepompowni,
b) w godzinach 15:00 do 7:00 przez dwóch kwalifikowanych pracowników
ochrony fizycznej, z których jeden obsługuje system monitoringu budynków
przy ul. Kaczeńce 31 i 33 w Gdańsku wraz z terenem przepompowni;
2) zapewnieniu

ochrony

elektronicznej

(system

monitoringu)

przed

nieuprawnionym wtargnięciem osób w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia
umowy następujących obiektów:
a) obiekt przy ul. Budowlanych 13-15,
b) obiekt przy ul. Wiślna 22,
c) obiekt przy ul. Polanki 110a/ ul. Abrahama 30a
d) przepompownia Gdańsk – Lipce przy ul. Niegowskiej.
Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki jego realizacji przedstawiono w
Załączniku nr 6 do SIWZ.
3.

Czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na wykonywaniu
pracy (zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp).
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w
zakresie realizacji zamówienia, polegających na wykonywaniu pracy w sposób
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U.
z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.):

1)

co najmniej 6 pracowników do realizacji ochrony fizycznej mienia na terenie
nieruchomości przy ul. Kaczeńce 31 i 33 w Gdańsku, w tym obsługi systemu
monitoringu budynków,

2)

co najmniej 4 pracowników wykonujących usługi ochrony jako zmotoryzowane
grupy interwencyjne (co najmniej dwuosobowe) w ramach specjalistycznej
uzbrojonej formacji ochronnej w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r.
o ochronie osób i mienia (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2142 ze zm.) oraz

3)

co najmniej 2 pracowników do monitorowania lokalnych systemów
alarmowych przez Centrum Operacyjne wykonawcy.

4.

Opis obiektów podlegających ochronie oraz istniejącego systemu
monitoringu
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1) obiekty przy ul. Kaczeńce 31 i 33, 80-603 Gdańsk - kubatura budynku
socjalnego (nr 31) to 5494 m3, 2 kondygnacje naziemne,

budynek

magazynowy (nr 33) o kubaturze 7997 m3– centrala przeciwpożarowa
zgodnie ze scenariuszem, system sygnalizacji włamania i napadu, cctv
2) obiekt przy ul. Budowlanych 13-15 - 4 czujki ruchu, 2 czujniki magnetyczne,
sygnalizator, 4kamery, centrala, rejestrator
3) obiekt przy ul. Wiślna 22 - 4 kamery, 4 czujniki ruchu, 9 czujników
magnetycznych, sygnalizator, centrala, rejestrator
4) obiekt przy ul. Polanki 110a/ ul. Abrahama 30a -3 kamery, 2 klawiatury, 2
centrale, 5 czujników ruchu, 3 czujniki magn., sygnalizator, rejestrator
5) przepompownia Gdańsk – Lipce przy ul. Niegowskiej - 3 kamery, 1 czujnik
ruchu, 2 sygnalizatory, centrala, rejestrator
5.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79710000-4 Usługi ochroniarskie

IV.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia w okresie 24
miesięcy od dnia zawarcia umowy.

V.

PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY Pzp.
Oprócz wykluczenia Wykonawców w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1
ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie:
1)

art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, tj. wykluczenie Wykonawcy, w stosunku do
którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu

restrukturyzacyjnym

jest

przewidziane

zaspokojenie

wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego
majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego,
chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2017 r. poz.
2344, z późn. zm.);
2)

art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy Pzp, tj. wykluczenie Wykonawcy, który naruszył
obowiązki

dotyczące

płatności

podatków,

opłat

lub

składek

na

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem
przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15) ustawy Pzp, chyba że
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wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami
lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

VI.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają
koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony
osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej na podstawie ustawy
o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2018 r. poz.
2142 ze zmianami).

2.

Sytuacja finansowa
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
nie mniejszą niż 5 000 000,00 zł (pięć milionów złotych).

3.

Zdolność techniczna lub zawodowa
1)

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali
należycie co najmniej trzy usługi, każda polegająca na ochronie fizycznej
obiektu, takiego jak: obiekt kubaturowy, obiekt magazynowy, parking, plac
budowy

-

wykonywanej

przez

ciągły

okres

co

najmniej
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miesięcy, o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto każda.
2)

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy

dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i
skierują do jego realizacji 10 (dziesięć) osób wpisanych na listę
kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, zgodnie z ustawą z dnia 22
sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2142 ze
zm.), w tym:
a) co najmniej 6 pracowników do realizacji ochrony fizycznej mienia na
terenie nieruchomości przy ul. Kaczeńce 31 i 33 w Gdańsku oraz
b) co najmniej 4 pracowników wykonujących usługi ochrony jako
zmotoryzowane grupy interwencyjne (co najmniej dwuosobowe) w
ramach specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej w rozumieniu
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ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz.U. z
2018 r. poz. 2142 ze zm.),
c) co najmniej 2 pracowników do monitorowania lokalnych systemów
alarmowych przez Centrum Operacyjne wykonawcy.

VII.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
1. Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:
Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu –
Załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Wykaz
w

dokumentów

postępowaniu

i

na

oświadczeń,

wezwanie

które

wykonawca

Zamawiającego

na

składa

potwierdzenie

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.
1)

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału
w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:
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;
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c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp;
d) oświadczenia

Wykonawcy

o

przynależności

albo

braku

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może
złożyć

wraz

z

oświadczeniem

dokumenty

bądź

informacje

potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
2)

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w
punkcie VII.2.1) lit. a)–c) – składa dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne albo że 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,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

3)

Dokumenty, o których mowa w punkcie VII.2.2) lit. b), powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert Dokument, o którym mowa w VII.2.2) lit. a), powinien być wystawiony
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

4)

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje
się dokumentów, o których mowa w punkcie VII.2.2), zastępuje się je
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Zapis w punkcie VII.2.3) stosuje się.

5)

Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub
sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy
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Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w punkcie VII.2.1) lit. a)–c).
3. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa w postępowaniu
na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa
w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy
1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia
określonej działalności zawodowej Zamawiający żąda aktualnej koncesji
(wraz ze wszystkimi zmianami) na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie usług ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony
fizycznej na podstawie ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia
1997 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 1432 ze zmianami).
2) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej, Zamawiająca żąda
dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 5
000 000,00 zł (pięć milionów złotych) w zakresie niezbędnym do wykazania
spełnienia warunku opisanego w punkcie VI.2 SIWZ.
3) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu

dotyczących

zdolności

technicznej

lub

zawodowej

Zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w ty okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania
spełnienia warunku opisanego w VI.3.1) SIWZ wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających,
czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami 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 – oświadczenie wykonawcy;
b) wykaz

osób,

skierowanych

przez

Wykonawcę

do

realizacji

zamówienia publicznego, w zakresie niezbędnym do wykazania
spełnienia warunku opisanego w VI.3.2) SIWZ wraz z informacjami na
temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
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4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu wskazane
w punkcie VII.2.1) lit d) SIWZ oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór informacji o
przynależności do grupy kapitałowej stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.
5.

Informacje dodatkowe:
1)

Zamawiający w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2)

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na
dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

3)

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.

4)

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów,
musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

5)

W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte
wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący
wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu
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zamówienia publicznego;
d) czy

podmiot,

na

zdolnościach

którego

Wykonawca

polega

w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
6)

Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub
ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22
i ust. 5 ustawy Pzp.

7)

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do
udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego
powstałą

wskutek

nieudostępnienia

tych

zasobów,

chyba

że

za

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
8)

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub
finansowa, podmiotu, o którym mowa w punkcie VII.5.2), nie potwierdzają
spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający
żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części
zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub
sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w punkcie
VII.5.3).

9)

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania,
w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu

zamieszcza

informacje

o

tych

podmiotach

w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu.
10) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,
oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia.
11) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3
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ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty
dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570).
12) Oświadczenia, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu dotyczące wykonawcy i innych
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na
zasadach

określonych

w

art.

22a

ustawy

Pzp

oraz

dotyczące

podwykonawców, składane są w oryginale.
13) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów
dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez
zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób
potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału
w postępowaniu.
14) Dokumenty, o których mowa w Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia

i ogłoszeniu

o

zamówieniu,

potwierdzające

spełnianie

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, inne
niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem.
15) Poświadczenia

za

zgodność

z

oryginałem

dokonuje

odpowiednio

wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega
wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z
nich dotyczą.
16) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
17) W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego robota
wskazana w wykazie została wcześniej wykonana, Wykonawca nie ma
obowiązku przedkładania dowodów dotyczących należytego ich wykonania.
18) Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę.
19) Dokumenty

sporządzone

w

języku

obcym

są

składane

wraz

z tłumaczeniem na język polski.
20) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy
załączyć pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo
należy złożyć w oryginale, kopii poświadczonej notarialnie lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
21) Wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia
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publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika. Pełnomocnictwo
należy złożyć w oryginale, kopii poświadczonej notarialnie lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
22) W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów, w których
jakiekolwiek kwoty podane zostały w walutach obcych, Zamawiający
przeliczy te kwoty na złote polskie według średniego kursu Narodowego
Banku Polskiego obowiązującego w dniu zamieszczenia ogłoszenia o
zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

VIII.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Komunikacja

między

zamawiającym

a

wykonawcami

odbywa

się

za

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe, za pośrednictwem posłańca, osobiście, faksem, przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Jeżeli

Zamawiający

lub

wykonawca

przekazują

oświadczenia,

wnioski,

zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. Wymagane jest przesyłanie ofert w formie pisemnej - za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście
lub za pośrednictwem posłańca na adres Gdańskie Wody ul. Andruszkiewicza 5,
80-601 Gdańsk. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.
5. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
- w sprawach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia: Agnieszka Trykosko
tel. 602 480 628
- w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych : Anna Walesiak
tel. 58 32 33 438

IX.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
1. Zamawiający

żąda

od

Wykonawców

wniesienia

wadium

w

wysokości

3 000 zł.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1)

pieniądzu;

2)

poręczeniach

bankowych

lub

poręczeniach

spółdzielczej

kasy

oszczędnościowo – kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym;
3)

gwarancjach bankowych;
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4)

gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110)

4. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi wskazywać jako beneficjenta
Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego w 75 1240 1268 1111 0010 6795 3265 z oznaczeniem: „Wadium Sygn. akt: ZP-5/PN/2019".
6. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji należy złożyć wraz z ofertą
(w oryginale). Dokument wadium winien być dołączony do oferty w oddzielnej
kopercie lub w sposób, który pozwoli na jego późniejszy zwrot Wykonawcy bez
naruszenia integralności całej oferty. Dokument wadium winien być oznaczony:
„Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiektach Gdańskie Wody Sp. z o.o.
w Gdańsku” ZP-5/PN/2019.
7. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi gwarantować Zamawiającemu
bezwarunkową wypłatę na jego pierwsze pisemne żądanie kwoty wadium w
przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy, bez jakichkolwiek
dodatkowych zastrzeżeń i warunków. Poręczenia i gwarancje muszą być ważne co
najmniej przez okres związania ofertą, a w przypadku przedłużenia terminu
związania ofertą - także przez ten okres.

X.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

XI.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
3. Do złożonej oferty należy załączyć do niej Formularz cenowy przygotowany zgodnie
z załącznikiem nr 1a do SIWZ.
4. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
5. Wykonawca w ramach oferty składa:
1)

wypełniony Formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1
do SIWZ,

2)

Formularz cenowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do SIWZ.

3)

Dowód wniesienia lub wpłacenia wadium.

6. Dla ułatwienia przygotowania oferty Zamawiający opracował wzory: formularza
oferty, formularza cenowego, wykazu robót budowlanych, wykazu urządzeń
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technicznych, informacji o przynależności do grupy kapitałowej oraz oświadczeń
Wykonawcy, które stanowią odpowiednio załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
7. Wykonawca składa ofertę w dwóch zaklejonych kopertach:
1)

zewnętrznej, opisanej w sposób następujący - Oferta: „Świadczenie usługi
ochrony osób i mienia w obiektach Gdańskie Wody Sp. z o.o. w Gdańsku”
ZP-5/PN/2019,

2)

wewnętrznej, opisanej w sposób następujący - Oferta: „Świadczenie usługi
ochrony osób i mienia w obiektach Gdańskie Wody Sp. z o.o. w Gdańsku”
ZP-5/PN/2019 oraz nazwa i adres wykonawcy.

XII.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
1. Oferty
w

należy

Gdańsku,

składać
ul.

Prof.

w

siedzibie

Witolda

Spółki

Gdańskie

Andruszkiewicza

5,

Wody
80

–

Sp.
601

z

o.o.

Gdańsk,

w terminie do dnia: 18.04.2019 r. do godziny 10:00.
2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Spółki Gdańskie Wody Sp. z o.o.
w

Gdańsku,

ul.

Prof.

Witolda

Andruszkiewicza

5,

80

–

601

Gdańsk

w dniu: 18.04.2019 r. o godzinie 10:15.

XIII.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
1.

Kwota podana w ofercie Wykonawcy jako łączna cena za wykonanie zamówienia
w okresie 24 miesięcy jest ceną ryczałtową za wykonanie przedmiotu
zamówienia określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2.

Cena

powinna

być

podana

w

złotych

polskich,

w

kwocie

brutto,

ze wskazaniem wartości podatku od towarów i usług oraz kwoty netto,
z wyszczególnieniem informacji o wysokości łącznego wynagrodzenia brutto
pracowników określonych w punkcie III. 3 SIWZ w okresie realizacji zamówienia.
3.

Podana cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania stawiane przez
Zamawiającego w niniejszej SIWZ, wszelkie zobowiązania Wykonawcy oraz
obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz
zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu Zamówienia. Cena
ta będzie stała i nie może się zmienić za wyjątkiem przypadków opisanych we
wzorze umowy oraz niniejszej SIWZ.

XIV.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU
OCENY OFERT.
1.

Kryteria oceny ofert:
Cena (brutto)

Waga: 100%
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2.

Sposób oceny ofert według przyjętego kryterium:
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów przyznanych w ramach
kryterium cena
Liczba punktów w ramach kryterium „Cena” (C) będzie obliczona za pomocą
następującego wzoru:
C = (Cn/Cb) x 100 % x 100
gdzie:
Cn – najniższa cena oferty brutto
Cb – cena brutto badanej oferty
Wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z
zasadami zaokrąglania.
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą ilością punktów.

XV.

POUCZENIE

O

ŚRODKACH

OCHRONY

PRAWNEJ

PRZYSŁUGUJĄCYCH

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp przysługują wykonawcy
a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji
istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na
listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Środkami ochrony prawnej są:
- odwołanie zgodnie z art. 180 ustawy Pzp,
- skarga do sądu, zgodnie z art. 198a ustawy Pzp.

XVI.

ZMIANY UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA.
1. Zmiany Umowy będą dokonywane pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień Umowy,
także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, w następujących przypadkach i na poniższych warunkach:
1) w przypadku zmian przepisów prawa, które weszły w życie po zawarciu
Umowy, a które powodują konieczność zmiany postanowień Umowy – w takim
przypadku zmianie mogą ulec wyłącznie postanowienia Umowy, do których
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odnoszą

się

zmiany przepisów

prawa

w

zakresie

niezbędnym

dla

dostosowania Umowy do wprowadzonej zmiany prawa;
2) jeżeli z przyczyn nie przewidzianych w chwili zawarcia Umowy niezbędne jest
ograniczenie

przez

Zamawiającego

zakresu

zleconego

przedmiotu

zamówienia – w takim przypadku zmianie mogą ulec postanowienia Umowy
odnoszące się do opisu przedmiotu zamówienia oraz obniżona zostanie
wysokość

wynagrodzenia

o wartość

elementów,

których

dotyczy

to ograniczenie.

XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

2.

Zamawiający nie przewiduje zamówień, których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7
ustawy Pzp.

3.

Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

5.

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia,
której lub których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy lub
podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. W
umowie zostanie określony zakres prac, które wykonawca będzie wykonywał
własnymi siłami lub za pomocą podwykonawców.

6.

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia
wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

7.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz, UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
„RODO", Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych, które mogą zostać przekazane
Zamawiającemu wtoku niniejszego postępowania jest Gdańskie Wody Sp. z
o.o., ul. Prof. W. Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdańsk
2) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym

z

niniejszym

postępowaniem

o

udzielenie

zamówienia

publicznego;
3) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz
art. 96 ust. 3 ustawy;
4) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a
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jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje
cały czas trwania umowy;
5) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy;
6) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
7) osoby, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku
niniejszego postępowania posiadają:
- na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do danych osobowych ich
dotyczących,
- na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania danych osobowych ich
dotyczących, z tym że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może
skutkować

zmianą

wyniku

niniejszego

postępowania,

ani

zmianą

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może
naruszać integralności protokołu z postępowania oraz jego załączników,
- na podstawie art. 18 RODO, prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy którakolwiek z tych osób uzna, że przetwarzanie danych osobowych ich
dotyczących narusza przepisy RODO;
8) osobom, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku
niniejszego postępowania nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usunięcia danych
osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest
art 6 ust 1 lit. c RODO.

XVIII. ZAŁĄCZNIKI.


Wzór formularza oferty – załącznik nr 1;



Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu – załącznik nr 2;



Wzór wykazu usług – załącznik nr 3;



Wzór wykazu osób - załącznik nr 4;



Wzór informacji o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 5;
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Wzór Umowy - załącznik nr 6
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Załącznik nr 1 do SIWZ

Gdańskie Wody Sp. z o.o.
ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5
80 – 601 Gdańsk
OFERTA
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.),
pod nazwą:
Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiektach
Gdańskie Wody Sp. z o.o. w Gdańsku
1.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia, za cenę ryczałtową w wysokości:

Obiekt

Usługa

Wartość
netto/miesiąc

Kaczeńce 31 i 33

Wartość VAT

Cena
brutto/miesiąc

Bezpośrednia
całodobowa
ochrona

Obiekt przy ul.

Ochrona

Budowlanych 13-15

elektroniczna

Obiekt przy ul.

Ochrona

Wiślnej 22

elektroniczna

Obiekt przy ul.

Ochrona

Polanki 110a/ ul.

elektroniczna

Abrahama 30a
Przepompownia

Ochrona

Lipce I przy ul.

elektroniczna

Niegowskiej
Razem cena brutto / miesiąc świadczenia usług
co stanowi łącznie za realizację przedmiotu zamówienia przez okres 24 miesięcy:
cena netto …………….………................……..… PLN
podatek od towarów i usług VAT w wysokości …………….………................……..… PLN
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cena brutto …………….………................……..… PLN
(słownie złotych: …………………………….……………………..…................……………………….)
w tym łączne wynagrodzenie brutto pracowników określonych w punkcie III. 3 SIWZ
w wysokości …………………………… PLN.
2.

3.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.
14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
*** W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż
bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust 4 lub art. 14 ust 5 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE 2016/679, oświadczenia o powyższej treści wykonawca nie składa
(należy usunąć treść powyższego oświadczenia np. poprzez jego wykreślenie).
Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zobowiązujemy się wykonywać przez okres
24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

4.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
nie wnosimy do niej zastrzeżeń i uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania
oferty.

5.

Oświadczamy, że wyżej podana cena ryczałtowa obejmuje realizację wszystkich
zobowiązań Wykonawcy opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
wraz z załącznikami.

6.

Oświadczamy, że Wzór Umowy został przez nas w pełni zaakceptowany i
zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia Umowy na wyżej
wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7.

Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności zawarte we Wzorze Umowy.

8.

Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.

9.

Powstanie obowiązku podatkowego u Zamawiającego.
Oświadczam, że (wstawić X we właściwe pole):
□ wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego;
□ wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego w odniesieniu do następujących towarów/usług:
_________________________________________________________________________________
__
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Wartość towarów/usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to
_________________________________________________________________________ zł netto**.
** dotyczy wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości
podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:
– wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
– mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy
o podatku od towarów i usług,
– importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez
zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.
10. Oświadczam, że nie wypełnienie oferty w zakresie pkt 9. oznacza, że jej złożenie
nie prowadzi do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego.
11. Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących
części

zamówienia

i

wskazujemy

firmy

podwykonawców

tych

części:

……………………………………………………………………………………………………. .
Nazwa (firma) i adres
Wykonawcy / Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie
Zamówienia
Adres do korespondencji
(numer telefonu i faksu, adres
poczty elektronicznej)
Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy
Imię i Nazwisko

Data

Podpis

1.

2.
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Załącznik nr 2 do SIWZ
OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU
ORAZ O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), pod nazwą:
Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiektach
Gdańskie Wody Sp. z o.o. w Gdańsku
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu oraz spełniam warunki udziału w
postępowaniu, wskazane przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Uwaga!
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o
niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, jak niżej:
oświadczam, że niżej wymienione podmioty, na zasoby których powołuję się, nie podlegają
wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim powołuje się na
ich zasoby, wskazane przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych
warunków zamówienia:
1) …………………………………………………………………………… (nazwa i adres podmiotu);
2) …………………………………………………………………………… (nazwa i adres podmiotu)
Nazwa (firma) i adres
Wykonawcy / Wykonawców
wspólnie ubiegających się
o udzielenie
Zamówienia
Osoby upoważnione do podpisania wykazu w imieniu Wykonawcy
Imię i Nazwisko

Data

Podpis

1.

2.
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Załącznik nr 3 do SIWZ
WYKAZ USŁUG

Rodzaj usług
Lp.

(wykonany zakres
rzeczowy)

1.

2.

Data

Wartość
zamówienia
3.

wykonania
(zakończenia)
4.

Podmiot, na
Miejsce

rzecz którego

wykonania

usługa została
wykonana

5.

6.

1

2

3.

W załączeniu dowody określające, że wskazane w wykazie usługi zostały wykonane
należycie.
Nazwa (firma) i adres
Wykonawcy / Wykonawców
wspólnie ubiegających się o
udzielenie
zamówienia
Osoby upoważnione do podpisania wykazu w imieniu Wykonawcy
Imię i Nazwisko

Data

Podpis

1.
2.
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Załącznik nr 4 do SIWZ

WYKAZ OSÓB
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, określonych w pkt VI.3.2)
NUMER LEGITYMACJI
LP

PODSTAWA DO

IMIĘ

ZAKRES WYKONYWANYCH

KWALIFIKOWANEGO

I NAZWISKO

CZYNNOŚCI

PRACOWNIKA OCHRONY
FIZYCZNEJ

DYSPONOWANIA
OSOBAMI

1.

2.

…

Nazwa (firma) i adres
Wykonawcy

Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy
Imię i Nazwisko

Data

Podpis

1.
2.
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Załącznik nr 5 do SIWZ
INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), pod nazwą:

Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiektach
Gdańskie Wody Sp. z o.o. w Gdańsku
Działając w imieniu Wykonawcy - ………………………………………………………….. oświadczam/y, że:
1. Oświadczam, że Wykonawca przynależy do tej samej grupy kapitałowej co
wykonawca/wykonawcy, który/którzy we wskazanym wyżej postępowaniu również
złożył/złożyli ofertę/oferty* (nazwa i adres wykonawcy/wykonawców):
1) ……………………………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………………………..
2. Oświadczam, że Wykonawca nie przynależy do tej samej grupy kapitałowej z
wykonawcą/wykonawcami, który/którzy we wskazanym wyżej postępowaniu również
złożył/złożyli ofertę/oferty* (nazwy i adresy wykonawców):
1) ……………………………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………………………..
3. Oświadczam, że Wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej*
(*) opcje do wyboru - niepotrzebne skreślić
Uwaga:
W przypadku, gdy Wykonawca przynależy do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcą, który złożył
odrębną ofertę w postępowaniu, Wykonawca wraz ze złożeniem niniejszego oświadczenia może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Przez grupę kapitałową należy rozumieć grupę w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 t. j.).
Nazwa (firma) i adres
Wykonawcy / Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie
zamówienia
Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy
Imię i Nazwisko

Data

Podpis

1.

2.
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Załącznik nr 6 do SIWZ
UMOWA
(wzór)
zawarta w dniu …………….. w Gdańsku, pomiędzy:

Gdańskie Wody spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku,
ul. Profesora Witolda Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdańsk, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028567, której
akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą numer NIP 583-001-08-23,
REGON 190275057, o kapitale zakładowym w wysokości 40 021 660,80 złotych (wcześniej
działającą pod firmą: „Gdańskie Melioracje” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Gdańsku), reprezentowaną przez:
……………………………………………………………………………………,

zwaną dalej "Zamawiającym",

a
………………………………………………………………………………………,
reprezentowaną przez:
……………………………………………………………………………………,

zwanym dalej "Wykonawcą",

zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub z osobna „Stroną”.
§1
Przedmiot umowy
1.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, na warunkach
określonych w niniejszej Umowie, świadczenie usług ochrony osób i mienia w
obiektach Zamawiającego (Przedmiot Umowy), na warunkach określonych w
niniejszej umowie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
stanowiącej załącznik nr 1 do umowy, obejmujących w szczególności:
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1) bezpośrednią całodobową ochronę fizyczną prowadzoną w okresie 24 miesięcy od
dnia zawarcia umowy osób i mienia znajdującego się na nieruchomości
Zamawiającego przy ul. Kaczeńce 31 i 33, 80-603 Gdańsk:
a)

w godzinach 7:00 do 15:00 przez jednego kwalifikowanego pracownika
ochrony

fizycznej,

który

dodatkowo

obsługuje

system

monitoringu

budynków przy ul. Kaczeńce 31 i 33 w Gdańsku wraz z terenem
przepompowni,
b)

w godzinach 15:00 do 7:00 przez dwóch kwalifikowanych pracowników
ochrony fizycznej, z których jeden obsługuje system monitoringu budynków
przy ul. Kaczeńce 31 i 33 w Gdańsku wraz z terenem przepompowni;

2) zapewnienie ochrony elektronicznej (system monitoringu) przed nieuprawnionym
wtargnięciem osób w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy następujących
obiektów:
a)

obiekt przy ul. Budowlanych 13-15,

b)

obiekt przy ul. Wiślna 22,

c)

obiekt przy ul. Polanki 110a/ul. Abrahama 30a

d)

przepompownia Gdańsk – Lipce przy ul. Niegowskiej.

2. Usługa będzie realizowana zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób
i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2142 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem
Rady Ministrów z 19 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowego trybu działań
pracowników ochrony (Dz. U. z 2013 r., poz. 1681).
3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wykonywanie czynności objętych Przedmiotem
Umowy przez w pełni wykwalifikowanych, posiadających odpowiednie uprawnienia
pracowników, zgodnie z wymaganiami rozdziału III.3 Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ), stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy.
§2
Obowiązki Wykonawcy
W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiązany w szczególności
do:
1)

kontroli sprawności lokalnych systemów alarmowych w obiektach Zamawiającego;

2)

świadczenia ochrony fizycznej na nieruchomości Zamawiającego przy ul. Kaczeńce
31 i 33 w Gdańsku, w tym:
a)

zabezpieczenie obiektów przed włamaniem oraz mienia Zamawiającego
przed kradzieżą lub zniszczeniem;

b)

zabezpieczenie nieruchomości przed dostępem i działaniem na jego terenie
osób niepowołanych;

c)

stałe sprawdzanie stanu zabezpieczenia obiektów (plomb, zamknięć
pomieszczeń, urządzeń alarmowych, monitorujących i oświetlenia itp.);

28

d)

kontrolowanie uprawnień do wstępu oraz wjazdu na teren nieruchomości
Zamawiającego;

e)

w uzasadnionych przypadkach ujęcie sprawcy włamania, kradzieży lub
innego czynu zabronionego dokonanego na szkodę Zamawiającego i
niezwłoczne przekazanie policji;

f)

w sytuacjach losowego zagrożenia pożarem, zalaniem wodą lub innego
zdarzenia, obowiązkiem pracownika ochrony jest bezzwłoczna interwencja
zmierzająca do zapobieżenia szkodzie lub jej ograniczenia;

3)

ochrony obiektów poprzez:
a)

monitorowanie przez Centrum Operacyjne przez 24 godziny na dobę
lokalnych systemów alarmowych polegające na stałym dozorze sygnałów
przesyłanych,

gromadzonych

i przetwarzanych

w

elektronicznych

urządzeniach i systemach alarmowych oraz analizie sytuacji z nich
wynikających, przyjmowanie informacji, ich rejestrację i przekazywanie
zamawiającemu, osobom przez niego upoważnionym lub odpowiednim
instytucjom;
b)

zapewnienie stałej gotowości oraz interwencji zmotoryzowanego patrolu
oznakowanego zgodnie z art. 20 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie osób i mienia,
składającego się z minimum 2 osób kwalifikowanych pracowników ochrony
fizycznej i wyposażonych w broń palną w czasie:
- w godz. od 20.00 do 6.00 - do 10 minut.
- w godz. od 6.00 do 20.00 - do 15 minut, od chwili zarejestrowania alarmu
przez Centrum Operacyjne,

c)

podjęcie przez członków patrolu czynności zmierzających do wyjaśnienia
przyczyny naruszenia systemów monitoringu,

d)

w przypadku stwierdzenia naruszenia okien, drzwi wejściowych, ścian i
stropów lub włamania:
- niezwłoczne podjęcia czynności zmierzających do minimalizacji strat i
fizycznego usunięcia osób nieuprawnionych z chronionego obiektu przy
współudziale policji,
- powiadomienie upoważnionych pracowników Zamawiającego,
- zapewnienie ochrony fizycznej do czasu przybycia osoby upoważnionej
przez Zamawiającego i podjęcia przez nią decyzji co do sposobu dalszej
ochrony,
- całkowite zabezpieczenie obiektu do czasu przejęcia przez Zamawiającego,
- natychmiastowe powiadomienie odpowiednich służb (Straż Pożarna,
Policja, Pogotowie Ratunkowe i innych służb publicznych) w przypadku
zaistnienia zdarzeń wymagających powiadomienia tych służb;

e)

przechowywanie informacji z przebiegu świadczenia usługi przez okres 12
miesięcy i udostępnianie ich Zamawiającemu na jego żądanie.
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§3
Obowiązki i prawa Zamawiającego
1. Zamawiający zobowiązany jest do:
a) wprowadzenia Wykonawcy na obiekty podlegające ochronie w dniu rozpoczęcia
realizacji Przedmiotu Umowy;
b) przyjmowania od Wykonawcy wszelkich uwag i spostrzeżeń dotyczących
wykonywania Przedmiotu Umowy;
c) przekazania Wykonawcy wykazu osób upoważnionych do obsługi systemów
alarmowych oraz bezpośrednich kontaktów w przypadku stwierdzenia naruszenia
obiektów chronionych na wypadek zdarzeń losowych wraz z ich numerami
telefonów - dotyczy budynków użytkowych wynajmowanych;
d) przybycia upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego w maksymalnym czasie
2 godzin od powiadomienia przez Wykonawcę drogą telefonii stacjonarnej lub
komórkowej w przypadku nieuprawnionego wtargnięcia do obiektu, kradzieży lub
awarii;
e) przekazania Wykonawcy przed rozpoczęciem świadczenia usługi wykazu osób
uprawnionych do bezpośrednich kontaktów na wypadek zdarzeń losowych wraz z
ich numerami telefonów — dotyczy budynków użytkowych wynajmowanych;
f) informowania na bieżąco Wykonawcę o wykorzystywaniu poszczególnych
obiektów w godzinach innych niż wynikają z normalnego czasu pracy;
g) w

przypadku

zmiany

osób

upoważnionych

przez

Zamawiającego

do

powiadamiania w razie alarmu oraz o zaistnieniu innych przeszkód w realizacji
umowy, Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o tym fakcie w
ciągu 24 godzin od zaistnienia zmiany w formie pisemnej lub telefonicznie;
h) umożliwienia oznakowania chronionego obiektu tablicami Wykonawcy na czas
trwania umowy w formie uzgodnionej z Zamawiającym.
2. Zamawiający ma prawo do:
a) kontroli sposobu i jakości wykonywania Przedmiotu Umowy;
b) wydawania doraźnych poleceń osobom bezpośrednio zatrudnionym przy realizacji
Przedmiotu Umowy co do sposobu i jakości wykonywanych usług.
§4
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca przed rozpoczęciem świadczenia usługi ochrony obiektów dokona
fizycznego przeglądu sprawności technicznej istniejących systemów alarmowych i
zgłosi ewentualną potrzebę ich naprawy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do uwag i poleceń Zamawiającego
dotyczących ochrony mienia przedmiotowego obiektu.
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3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za włączenie lokalnych systemów
alarmowych.
4. W razie zaistnienia kradzieży, włamania, uszkodzeń lub pożaru obiektu pracownicy
ochrony mają obowiązek zabezpieczenia śladów, w miarę możliwości stwierdzenia
tożsamości sprawców i telefonicznego zgłoszenia o zaistniałych przypadkach policji,
straży pożarnej i innym właściwym służbom publicznym oraz upoważnionemu
przedstawicielowi Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji
uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy w czasie jej obowiązywania oraz
po jej zakończeniu w tym danych osobowych, które Wykonawca posiadł w związku z
realizacja umowy zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.
z 2018 r., poz. 1000).
6. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wstępnego dochodzenia w
przypadku wystąpienia szkody z udziałem przedstawiciela Zamawiającego, z którego
jest zobowiązany sporządzić protokół określający rodzaj szkody, wstępną wartość
zniszczonych, uszkodzonych lub skradzionych przedmiotów.
7. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia obiektu przed dostępem osób
nieupoważnionych w przypadku naruszenia okien, drzwi, ścian i stropów w obiekcie.
8. W razie wystąpienia braku możliwości prawidłowego funkcjonowania systemu
alarmowego, w tym zaniku sygnału, Wykonawca powiadamia Zleceniodawcę o
zaistniałych nieprawidłowościach.
9. Pracownicy Wykonawcy realizujący ochronę fizyczną obiektów Zamawiającego przy ul.
Kaczeńce w Gdańsku, muszą być wyposażeni w środki łączności bezprzewodowej oraz
być jednolicie umundurowani, w sposób umożliwiający ich identyfikację oraz
identyfikację Wykonawcy.
10. Wykonawca przedstawia Zamawiającemu wykaz osób, które będą uczestniczyć w
wykonaniu Przedmiotu Umowy, uwzględniający osoby wskazane w wykazie złożonym
na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia,

wraz

z

poświadczonymi

za

zgodność

z

oryginałem

kopiami

zanonimizowanych umów o pracę zawartych ze wskazanymi osobami oraz
oświadczeniem Wykonawcy, że przedstawione umowy zostały zawarte z osobami
skierowanymi do realizacji Przedmiotu Umowy wskazanymi w wykazie. Wykaz osób
wraz z oświadczeniem Wykonawcy stanowi załącznik nr 3 do umowy.
11. Wykonawca zobowiązuje zapewnić realizację Przedmiotu Umowy przez osoby
wskazane w wykazie, o którym mowa w ust. 10 powyżej, posiadających wymagane
uprawnienia i kwalifikacje.
12. Zmiana w wykazie osób, o którym mowa w ust. 10 powyżej, może zostać dokonana na
pisemny wniosek Wykonawcy po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, pod
warunkiem, że nowa osoba wskazana do wykonywania czynności w ramach realizacji
Przedmiotu Umowy będzie spełniała odpowiednie wymagania określone w SIWZ i
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Umowie, a Wykonawca przedstawi poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
zanonimizowanej umowy o pracę zawartej ze wskazaną osobą. Po spełnieniu
warunków opisanych w niniejszym ustępie, w szczególności uzyskaniu akceptacji
Zamawiającego, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zaktualizowany wykaz osób
uczestniczących w realizacji Przedmiotu Umowy, a dla skuteczności przedmiotowej
zmiany zawarcie aneksu do umowy nie jest wymagane.
13. Wykonawca

jest

zobowiązany

uzyskać

pisemną

zgodę

zatrudnionych

osób

uczestniczących w wykonaniu Przedmiotu Umowy na przekazywanie Zamawiającemu
ich danych osobowych oraz na przetwarzanie tych danych przez Zamawiającego w celu
realizacji niniejszej Umowy i przedstawić Zamawiającemu oświadczenia pracowników
w tym zakresie.
14. Wykonawca jest obowiązany do informowania Zamawiającego o zmianach umów o
pracę zawartych z osobami wskazanymi w wykazie stanowiącym załącznik nr 3 do
niniejszej Umowy dotyczących wymiaru czasu pracy i przedstawienia dokumentów
potwierdzających wprowadzenie takich zmian.
15. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe podczas realizacji
Przedmiotu Umowy wobec osób trzecich.
16. W

przypadku

powierzenia

części

zamówienia

podwykonawcom

wykonawca

zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo.
§5
Okres realizacji
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu Umowy przez okres 24 miesięcy od
daty zawarcia Umowy.
§6
Wynagrodzenie
1. Całkowite wynagrodzenie z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie z treścią oferty
Wykonawcy z dnia …………………. (stanowiącej załącznik nr 2 do umowy) wynosi łącznie
….................................... zł netto, (słownie: ........................................................),
wynagrodzeniem

i jest

ryczałtowym,

do którego zostanie doliczony obowiązujący podatek od towarów i usług w wysokości
................

zł,

co

stanowi

kwotę

brutto

……………………………………….

(słownie:

……………………………………………….).
2. Wynagrodzenie będzie płatne miesięcznie z dołu częściach odpowiadających wysokości
1/24 wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1, tj. w kwocie ............................................. zł
brutto (słownie: .............................................................................) z tym zastrzeżeniem, że
pierwsza płatność częściowa nastąpi po zakończeniu pierwszego pełnego miesiąca
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kalendarzowego realizacji zamówienia, a ostatnia po upływie okresu realizacji
zamówienia.
3. Prawidłowo wystawione faktury będą płatne w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia
doręczenia odpowiedniej faktury VAT do siedziby Zamawiającego, przelewem na
rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.
4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§7
Przedstawiciele Stron
1.

Przedstawicielem Zamawiającego do prowadzenia spraw związanych z realizacją
Przedmiotu Umowy będzie ___________________.

2.

Przedstawicielem

Wykonawcy

koordynującym

realizację

Przedmiotu

Umowy

będzie____________________ tel. ___________________________.
3.

Osoby wskazane w ust. 1 i 2 powyżej są uprawnione do uzgadniania szczegółowych
zasad współpracy przy realizacji Przedmiotu Umowy oraz przekazywania powiadomień
związanych ze świadczeniem usługi ochrony, przy czym nie są umocowane do
wprowadzania jakichkolwiek zmian do niniejszej umowy.
§8
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zapewnia, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i
kontaktowej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia na sumę
gwarancyjną co najmniej 5 000 000,00 zł (pięć milionów złotych). Polisa OC winna być
zawarta na czas obejmujący co najmniej okres realizacji umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu:
1) potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub umocowanego
przedstawiciela Wykonawcy kserokopię umowy ubezpieczenia, o której mowa w
ust. 1 niniejszego paragrafu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę lub umocowanego przedstawiciela Wykonawcy kserokopią dowodu
opłacenia składki oraz ogólnymi warunkami ubezpieczenia - w ciągu 7 dni od daty
podpisania umowy;
2) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub umocowanego
przedstawiciela

Wykonawcy

kserokopie

kolejnych

odnowień

umowy

ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wraz z
potwierdzonym za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub umocowanego
przedstawiciela

Wykonawcy

dowodem

opłacenia

składki

oraz

ogólnymi

warunkami ubezpieczenia, na 7 dni przed zakończeniem obowiązywania
ubezpieczenia.

33

§9
Kary u m o w n e
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości
2.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań
wynikających z niniejszej Umowy, z wyłączeniem przypadków określonych w ust. 2
poniżej.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości
10% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy w wypadku naruszenia
przez

Wykonawcę

zobowiązań

wynikających

z

umowy,

które

uzasadniają

wypowiedzenie Umowy przez Zamawiającego zgodnie z § 10 ust. 3 Umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych w sytuacji, gdy wysokość szkody z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych, określonych w ust. 1 i
ust. 2 niniejszego paragrafu z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co
Wykonawca wyraża zgodę, o ile nie dokona zapłaty kary w terminie 7 dni od daty
wystawienia noty obciążeniowej z tytułu jej naliczenia.
§10
Rozwiązanie umowy
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie mowy 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.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w
przypadku:
1)

nieprzystąpienia przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu Umowy lub
przerwania przez Wykonawcę realizacji Przedmiotu Umowy na okres co
najmniej 2 dni;

2)

utraty przez Wykonawcę wymaganej koncesji;

3)

nienależytego wykonywania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z
umowy, mimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego do usunięcia
uchybień;

4)

niewykonania lub nienależytego jakiegokolwiek zobowiązania Wykonawcy
wynikającego z umowy powodującego po stronie Zamawiającego szkodę
majątkową;
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5)

wykonywania Przedmiotu Umowy przez osoby nie wymienione w wykazie
stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy lub wykazie zmienionym
zgodnie z postanowieniem § 4 ust. 10 niniejszej Umowy;

6)

realizacji Przedmiotu Umowy przez personel Wykonawcy z naruszeniem
wymogów określonych w punkcie III. 3 SIWZ;

7)

nieprzedstawienia przez Wykonawcę w terminie wymaganych dokumentów
potwierdzających posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia OC zgodnie z § 8
umowy lub niezapewnienie wymaganego ubezpieczenia OC na cały okres
realizacji umowy.

§ 12
Zmiany w umowie
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmian postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru
Wykonawcy, w następujących przypadkach:

1) w przypadku zmian przepisów prawa, które weszły w życie po zawarciu umowy,
a które powodują konieczność zmiany postanowień umowy – w takim przypadku
zmianie mogą ulec wyłącznie postanowienia umowy, do których odnoszą się
zmiany przepisów prawa w zakresie niezbędnym dla dostosowania umowy
do wprowadzonej zmiany prawa;

2) jeżeli z przyczyn nie przewidzianych w chwili zawarcia umowy niezbędne jest
ograniczenie przez Zamawiającego zakresu zleconego przedmiotu zamówienia –
w takim przypadku zmianie mogą ulec postanowienia umowy odnoszące się do
opisu przedmiotu zamówienia oraz obniżona zostanie wysokość wynagrodzenia
o wartość elementów, których dotyczy to ograniczenie;

3) zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług, pod warunkiem zachowania niezmienionej
wartości wynagrodzenia netto;
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad

podlegania

ubezpieczeniom

społecznym

lub

ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne;
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu
Umowy.
2. W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu,
skutkujących istotną zmianą kosztów wykonania przedmiotu Umowy przez
Wykonawcę, każda ze Stron , w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów
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wprowadzających te zmiany, może wystąpić do drugiej Strony o przeprowadzenie
negocjacji w sprawie dokonania odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia.
Zmiana wysokości wynagrodzenia wprowadzona w wyniku przeprowadzonych
negocjacji będzie dotyczyła okresu od daty wejścia w życie przepisów prawa
skutkujących zmianą kosztów wykonania Przedmiotu Umowy.
3. Podstawą do przeprowadzenia negocjacji, o których mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu, będzie przedstawiana każdorazowo Zamawiającemu kalkulacja kosztów
Wykonawcy, uwzględniająca wpływ wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust.
1 pkt 3) niniejszego paragrafu, na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez
Wykonawcę. Wykonawca będzie zobowiązany do przestawienia stosownej kalkulacji
wraz z dowodami wzrostu kosztów wykonania Przedmiotu Umowy na pisemne
żądanie Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od otrzymania żądania. W
przypadku gdy kalkulacja kosztów oraz przedstawione dokumenty Wykonawcy
potwierdzą zmianę kosztów wykonania przedmiotu Umowy na skutek zmiany
przepisów, o których mowa w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu, wartość
wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostanie zwiększona o kwotę odpowiadającej
wzrostowi tych kosztów.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w
postaci aneksu pod rygorem nieważności
5. Nie wymagają zmiany umowy zmiany dotyczące:

a) adresów;
b) numerów telefonów;
c) poczty elektronicznej;
d) wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w imiennej liście
przekazanej Zamawiającemu, stanowiącej załącznik nr 3 do umowy (śmierć,
choroba, ustania stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny
niezależne od Wykonawcy), przy pomocy których Wykonawca realizuje
przedmiot Umowy. Zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania
innych osób spełniających, na dzień składania ofert, warunki określone w SIWZ;
6. Każda ze Stron może jednostronnie dokonać zmian, o których mowa w ust. 5
niniejszego paragrafu, w zakresie jej dotyczącym, powiadamiając o tym pisemnie
drugą Stronę.
§ 13
Postanowienia końcowe
1. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały
zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego i
ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2018
r. poz. 2142).
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2. Strony

zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o każdej

zmianie siedzib lub nazw firm, osób reprezentujących, numerów telefonów.
3. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2, pisma wysłane pod
adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za dostarczone.
4. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść całości lub części
wierzytelności z niniejszej umowy na osoby trzecie.
5. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez
Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
6. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
7. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
Wykonawca

Zamawiający

Załączniki:
1) SIWZ (wraz wyjaśnieniami)
2) Oferta Wykonawcy
3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji Przedmiotu Umowy.
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