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SPECYFIKACJAISTOTNYCHWARI.INKOWZAMOWIENIA
w postgpowaniu
o udzieleniezam6wieniapublicznegoprowadzonym
w trybie przetargunieograniczonego
na:
Usluggochrony,obslugirecepcjii dozorustacji monitorowania
Centrum Kultury w Bloniu

Numersprawy:
CPV: 79710000-4uslueiochroniarskie

Nazwa zarnawiajqcego:

CentrumKultury w Bloniu

Adres zamawialEcego:

ul. JanaPawlaII 18

Kod MiejscowoS6:

05-870Blonie

Adres strony internetowej:

www.centrumkultury.
com.pl

Adres poczty elektronicznej:

sekretariat@centrumkultury.pl

Godzinv urzedowania:

(odponiedzialku
8.00-16.00
do pi4tku)

II. Tryb udzieleniazam6wienia
jest zgodniez przepisamiustawyz dnia29 stycznia2004roku
prowadzone
1 . Postgpowanie
- tekstjednolity wprowadzonyObwieszczeniemMarszalka
Prawozam6wiehpublicznych
Sejmuz dnia 28 mqa 2013 r. w sprawieogloszeniajednolitegotekstuustawy - Prawo
zarn6wiehpublicznych,
opublikowanyw Dz. tJ. z 2013t.,,poz. 907, atakZewydanymina
podstawie niniejszej ustawy

rozporzqdzeniami wykonawczymi dotycz1cymi

przedmiotowego
zam6wieniapubliczneg
o, a zwlaszczai
1.1.RozporuqdzeniePrezesaRady Ministr6w z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie
rcdzaj6wdokument6w,jakich mo2e24dat zamawiajqcyod wykonawcy,oraz form,
(Dz.U. 22013r. poz.23I),
w jakichte dokumentymog4byi skladane
1.2.Rozporz4dzenie
PrezesaRady Ministr6w z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie
Sredniegokursu zlotegow stosunkudo euro stanowiqcegopodstawgprzeliczania
wartoScizam6wieripublicznych(Dz. U . 2 2011 r. Nr 282po2. 1650),

2. Postgpowanieprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonegoo wartoSci
szacunkowejponiZejprog6w ustalonychna podstawie arl. 11 ust. 8 Prawa zam6wiefr
publicznych.

3 . Podstawaprawnawyboru trybu udzieleniazan6wieniapublicznego:art. 10 ust. I oruz
art. 39 - 46 Prawa zarn6wiei publicznych.
4. W zakresienieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia,
zastosowaniemaj4 przepisy ustawy Prawo zam6wieri publicznych i przepisy kodeksu
cywilnego.

III. Opis przedmiotuzam6wienia
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1 . Przedmiotem zam6wienia jest usluga ochrony os6b i mienia wraz z obstrug4
recepcji budynkuCentrumKultury w Bloniu przy ul. JanaPawlaII 18 i przylegaj4cego
do niegoterenuwraz z budynkiem,,Poniat6wki".

2. Ochronaos6b i mienia oraz obstrugarecepcji wskazanychw ust.1 obiektu oraz jego
otoczeniarcahzowanabEdzie poprzez:
2.1. Jedenpracownikochrony calodobowowe wszystkiedni tygodniaw zmianachod
07:00do 19:00i od 19:00do 07:00dnianastgpnego.
2.2. Jedenpracownikochrony- dodatkowo* we wszystkiedni tygodniaw godzinachod
22:00do 06:00dnianastgpnego.
2.3. Zmotoryzowanazaloga
interwencyjnacalodobowowe wszystkiedni tygodnia
2.3.I. niezwloczne

zapewnienie

interwencji

zmotoryzowanego patrolu

interwencyjnego
w raziezagrohenia(napad,
wlamanieitp.) o czasachdojazdu
nie
przel<raczal4cych
10 minut w godzinachod 7:00do 19:00i 5 minut w godzinach
od 19:00do 7:00.

3 . Wykonawca zobowiqzanyj estdo:
3.1. Ochrony os6b i mienia Zamawiq4cegoprzed napadem,l<radzieaq,zniszczeniem,
uszkodzeniem
i dzialaniamiterrorystycznymi;
3.2. zapobieganiazald6ceniomporz4dku i bezpieczeristwa
na terenie obiekt6w oraz
powiadamianiaZarnawiajqcego
o zdarzeniachi czynnikachwplywaj4cychna stan
bezpieczefrstwa
chronionychobiektu;
powiadamianiaZarrtawraj4cego
3.3. niezwlocznego
oraz organ6wSciganiaw przypadku
podejrzeniapopelnieniaszynu przestEpczego
na terenie obiektu i zabezpieczenia
miejscajego popelnieniado czasuprzybyciaorgan6wScigania;
3.4. dozoruruchuosobowegow obiekciei kolowegonaprzyleglymterenie;
3.5. wydawaniai przyjmowaniakluczy od pracownik6wi instruktor6wpracuj4cychw
CentrumKulturyi,,Poniat6wce";
3.6. stalejobserwacjiobrazuz kaner monitoringuzainstalowanych
w budynkujak i na
zewn1trz;
3.7.prowadzeniawyrnaganejdokumentacjiwtaSciwejdla sluZbyochrony i recepcji,a
przedewszystkim,,Ksi4ZkiDy2ur6w" orazksiqZkiwydawaniaiprzyjgciakluczy.
4 . Wykonawcaprzedstawizarnawiaj4cemu
w terminie 2 tygodni od podpisaniaumowy

raport z przeglqdutechnicznegoistniej4cegosystemumonitoringu i zabezpieczenia
technicznego zawieraj qcy sugestie dotycz4ceje go modemizacji.

o7.

5. Wykonawca odpowiedzialny jest zajakoSd Swiadczonejuslugi; Zamawiajqcy spodziewa
sig, 2e Wykonawca doskonalil bgdzie system jakoSci uslug

objgtych przedmiotem

Umowy.
6 . WykonawcazapewniamateiaNy
i sprzgtniezbgdnydo wykonaniaUmowy.
7 . Pracownicyochronypowinni bydwyposaheniwSrodkiochronyosobistej.
8 . Wykonawcazapev,niacatrodobowynadz6rnad systememzabezpieczenia
technicznego
obiektu.
9. Pracownicy ochrony zobowi4zani s4 pelnii sluzbg w ubraniu sluZbowym i posiadad
legitymacjg pracownika ochrony fizycznq.
10. Pracownicy ochrony zobowiqzani s4 posiadai przy sobie w czasie pelnienia sluZby
urzqdzenie do bezpoSredniej \qcznofici bezprzewodowej wewngtrznej i zewnEtrznej,
przycisk antynapadowy.
11. Wszystkie nieprawidlowoSci zauwazonepodczaspelnienia dyhuru (wewn4trz budynk6w i
na terenie) naIe?ywpisywai do "Ksi4zki DyZur6w".
12. Wykonawca mole zatrudnii do rcalizacji przedmiotu zam6wienia Podwykonawcg
posiadaj4cych stosowne umocowania MSWiA

w

zakresie zapewnienia grup

interwencyjnych.
13. Zamawiqqcy nie dopuszczamoZliwoSci skladaniaofert czgSciowych.
| 4. Zamawiaj4cy nie dopuszczamoZliwoSci skladaniaofert wariantowych.
15. Przedmiotemniniejszegopostgpowanianie jest zawarcieumowy ramowej.
16.Zarnawiaj4cynie dopuszczamoZliwoSciudzielenia zam6wiet'ruzupelniaj4cych.
17. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS6 uslugi, jej

zgodnoSd z warunkami

technicznymi i jakoSciolvymi opisanymi dla przedmiotu zam6wienia;
TT.L

Wymaganajest naleZytastarannoSlprzy realizaqi umowy;

17.2.

Ustalenia i decyzj e dotycz4cewykonywania zamowieniauzgadnianebEd4

przezZamawiq4cego zprzedstawicielem Wykonawcy, kt6rym jest KierownikDzialu
Technicznego.
17.3.

OkreSlenieprzez Wykonawcg telefon6w kontaktowychoraz innych ustaleri

niezbgdnychdla sprawnegoi terminowego wykonania zam6wienia.
18. Zamawiq4cy nie ponosi odpowiedzialnoSciza szkody wyrzqdzone przez Wykonawcg
podczaswykonywania przedmiotu zam6wienia.
19. Reklamacje zgloszoneprzezZamawiaj4cegozaLatwianebgd4 w terminie 7 dni.
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IV. Termin wykonania zam6wienia - od dnia 1 marca2014 r. do dnia 28 lutego 2015 r.

V. Warunki udzialu w postgpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelnienia
tvch warunk6w

1. O udzielenie niniejszego zam6wienia mog4 ubiegai sig wykonawcy, ?J6rzy spelniaj4
warunki, dotyczqce:
1.1. Posiadaniauprawnieri do wykonywania okreSlonej dziaLalnoScilub czynnoSci, jezeli
przepisy prawa nal<ladajqobowi4zek ich posiadania.
1.1.1. wymaganejest posiadanieprzez Wykonawcgkoncesji wydanej przez MSWiA
naprowadzenie dziaLalnoSci
w zakresieuslug ochrony mienia.
1.2. Posiadania wiedzy i do3wiadczenia.
1.2.I. wymagane jest wykazanie przez WykonawcE realizacji co najmniej 3 uslug
ochrony mienia obiekt6w u?ylecznoScipublicznej o wartoSci nie mniejszej 60
tys. w okresie ostatnich trzechlatprzed uplywem terminu skladaniaofert, a jezeli
okres prowadzeniadzialalnoScijest kr6tszy - w tym okresie.
1.3. Dysponowaniaodpowiednimpotencjalemtechnicznymoraz osobamizdolnymi do
wykonania zam6wrcnia.
1.4. Sytuacji ekonomiczneji finansowej.
1.5. Wymaganejest posiadanieprzez WykonawcEvbezpieczeniaOC ztyittu
prowadzonej dzialalnoScigospodarczejw zakresiewykonyrvania uslugi,
przewiduj4cesumggwarancyjnqnieniLszqniz 500.000,00 zl.

2 . Wykonawca mole polegad na wiedzy i doSwiadczeniu,potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zarrdwienia lub zdolnoSciachfinansowych innych podmiot6w,
niezalehnieod charakteruprawnego lqczqcychgo z nimi stosunk6w.Wykonawca w takiej
sytuacji zobowi1zany jest udowodnid Zamawiajqcemu,i2 bgdzie dysponowal zasobami
niezbgdnymi do rcalizacji zam6wienia, w szczeg6lnoSciprzedstawiaj4c w tym celu
pisemne zobowiqzanie tych podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezbgdnych
zasob6wna okres korzystania znichprzy wykonywaniu zam6wienia.
J.

Wykonawcy,ktlrzy

nie v,rykaLqspelnienia warunk6w udziaNuw postgpowaniupodlega6

bgd4wykluczeniu zudzialu w postgpowaniu.

4 . Z l;dziatu w niniejszym postgpowaniu wyklucza sig Wykonawc6w, kt6rzy podlegaj4
wykluczeniunapodstawieart. 24 ust.I i2Prawazam6wienpublicznych.
5. OfertgWykonawcywykluczonegouwaZa sigzaodrzucon4.

_?2

6. Ocena spelnienia warunk6w udzialu w postgpowaniu dokonywana bgdzie w oparciu o
dokumenty zLohoneptzez wykonawcg w niniejszym postgpowaniu metod4 ,yarunku
granrcznego- spetrnia/ nie spelnia.

VI. Wykaz oSwiadczer[lub dokument6wo jakie maj4 dostarczy(, Wykonawcy w celu
potwierdzenia spelnieniawarunk6w udzialu w postgpowaniu

1. W celu vrrykazaniaspelnienia warunk6w ndzialu w postgpowaniu,kuzdy z Wykonawc6w
powinien zloLy6:
1.1. OSwiadczenieo spelnieniuwarunk6w udzialu w postgpowariuz art.22 ust. 1 Prawa
Zamowieh Publicznych - stanowiqcezaLqczniknr 3,
1.2. Dokumenty

potwierdzaj4ce posiadanie uprawnieri

/

pelnomocnictw

os6b

skladaj4cych ofertg, o ile nie wynikajq z przepislw prawa lub z przedstawionych
dokument6w rejestrowych,
1.3. Wykaz gl6wnych wykonanych uslug w okresie ostatnich trzechlat przed uplywem
skladania ofert lub kr6tszym, wraz z podaniem ich wartoSci, przedmiotu, dat
wykonania i podmiot6w, na rzeczkt6rych uslugi zostatywykonane oraz zilqczeniem
dowod6w, czy zostaly wykonane nalezycie. Przez gl6wne uslugi Zamawiajqcy
rozumie 3 najwigksze warto3ciowo uslugi spelniaj4cewym6g okreSlonyw pkt V ust.
1 pkt 1.2 niniejszq specyfikacj i - zal1cznik nr 5
1.4. Koncesja wydana przez MSWiA na prowadzenie dzialalnoSci w zakresie ustrug
ochrony mienia,
1.5. Wykaz os6b, kt6re s4 przewidziane przez Wykonawcg do reahzacji zm6wienia zal1czniknr 6
1.6. oplacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzqqcy, Le
Wykonawca jest

ubezpieczony od

odpowiedzialnoSci cywilnej

w

zakresie

prowadzonejdzialalno!;cizwiqzanejzprzedmiotemzam6wienia.
2. W celu .vqvkazaniabraku podstaw do wykluczenia z postgpowania o udzielenie
zam6wienia z art.24 ust. 1 Prawa zamowienpublicznych Wykonawca sklada nastgpuj4ce
dokumenty:
2.1. OSwiadczenieo braku podstaw do wykluczenia z postgpowania o udzielenie
zam6wienia z art.24 ust. 1 Prawa zam6wiefipublicznych - zalqczniknr 4.

2.2. Aktualny odpis z wlaSciwegorejestru lub z centralnejewidencji i informacji o
dzialalnoscigospodarczej,jeheIi odrgbneprzepisywmagaJq wpisu do rejestruI

ewidencji, w celu Wkazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 vst. I
pYJ2 ustawy, wystawionego nie wczeSniej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu
skladaniaofert.

3 . Wykonawca zamieszkalypozaterytorium RzeczypospolitejPolskiej:
3.LZamiast dokumentu, o kt6rych mowa w pkt. 2.2. sldadadokument lub dokumenty,
wystawione w kraju, w kt6rym ma siedzibglub miejsce zamieszkarria,potwierdzaj4ce
odpowiednio,2e:
3.1.1. nie otwartojego likwidacji ari nie ogloszonoupadloSci- wystawiony nie
wczeSniejni2 6 miesigcy przeduplywem terminu skladaniaofert.
3.2. Jeheli w kraju miejscu zamreszkaniaosoby lub w kraju, w kt6rym wykonawca ma
siedzibg lub miejsce zarrieszkania, nie wydaje sig dokument6w wskazanych w
niniejszym pkt. 3 zastgpujesig je dokumentem zawieralqcymoSwiadczenie,w kt6rym
okresla sig takZe osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, zhokone przed
wlaSciwym organem s4dowym, administracyjnym albo organem samorz4du
zawodowego lub gospodarczegoodpowiednio kraju miejsca zamieszkaniaosoby lub
kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zarrieszkania, lub przed
notariuszem - wystawionych nie wczeSniej niz w terminach okreSlonych w
niniejszympkt.3.
4 . Dokumenty wymagane w przypadku skladaniaoferty wsp6lnej:
4.1. Wykonawcy mog4 wsp6lnie ubiegad sig o udzielenie zam6wienia, w takim
przypadku dla

ustanowionego pelnomocnika

do

oferty

naleiry zalqczy|

pelnomocnictwo do reprezentowania w postgpowaniu lub do reprezentowania w
postgpowaniu i zawarcia umowy.
4.2. W

przypadku skladania oferty wsp6lnej dokumenty wymienione w

pkt.l

Wykonawcy mog4 ztoTyt wsp6lnie za poSrednictwemustanowionegopelnomocnika.
W odniesieniu do dokument6w okreSlonych w pkt 2

sklada je kahdy z

wykonawc6w z osobna.

5 . Postanowienia dotycz4ce skladanychdokument6w.
5.1. Dokumenty w niniejszym postgpowaniu mog4 by6 skladane w oryginale lub kopii
poSwiadczonej za zgodnoS6 z oryginalem przez Wykonawcg lub osobg / osoby
uprawnione do podpisaniaoferty z dopiskiem "zazgodno56z oryginalem".
5.2. Oferta, wszystkie wymagane zal.qczniki, skladane dokumenty oraz oSwiadczenia
podpisane przez upowaZnionegoprzedstawiciela Wykonawcy wymagajq zaLqczenia
wla5ciwegopelnomocnictwa lub umocowaniaprawnego.

5.3. Dokumentysporz4dzone
w jgzykuobcyms4 skladanewraz ztlunaczeniemnajgzyk
polski.

F
5.4. Zanawiqqcy mohe Zqdadprzedstawieniaoryginalu lub notarialniepoSwiadczonej
kopii dokumentuwyl4czniewtedy, gdy zlo?;ona
przezWykonawcgkopia dokumentu
jest nieczytelnalub budziw4tpliwoSci,co do jej prawdziwo5ci.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania sig Zamawiaj4cego z Wykonawcami oraz
przekarywania oSwiadczerfilub dokument6w, a takhe wskazanie os6b uprawnionych do
porozumiewania sig z Wykonawcami

1. Zasady i formy przekazywaniaoSwiadczeh,wniosk6w i innych:
1.1. Wszelkie oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajqcy i
Wykonawcy przekazujq pisemnie. Pytania musz4 by6 skierowane na adres
Zamawiajqcego podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunk6w
zam6wtenia.
1.2. Inne dopuszczalneformy porozumiewaniasig z Wykonawcami:
1.2.1. Zamawiq1cy nie dopuszczamoZliwoSciporozumiewania sig zapomoc4 faksu.
1.2.2. Zamawiajqcy dopuszczamo2liwoS6porozumiewaniasig drog4 elektronicznqna
adres poczty elektronicznel podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunk6w
zam6wienia - sekretariat@c entrumkultury.p I
2. Osobauprawniona do porozumiewania sig z Wykonawcami.
Osob4 ze strony Zamawialqcego upowaZnion4

do kontaktowania sig z

Wykonawcami jest:
Stanowisko:

Kierownik Techniczny

Imig i Nazwisko:

Lech Jastrzgbski

tel.:

22752 63 041ubkom.: 795 141385

w terminach:

od poniedzialkudo pi4tku w godz. 8.00-16.00

3. WyjaSnienietreScispecyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia.
3.1. Wykonawca mohe zv,r6ci6 sig do Zarnawialqcegoo wyja5nienie tresci niniejszej
specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia. Zamawial1cy udzieli wyjaSniefr
niezttrNoczniewszystkim Wykonawcom, kt6rym przekazal specyfikacjg istotnych
warunk6w zam6wienia nie p62niej ni? na 2 dni przed uplywem terminu skladania

pkt.3.2.
ofert,z zastrzeheniem

o,2.

3.2. Jeheli wniosek o wyjaSnienietreSci specyfikacji wplynie do Zanawiaj4cego p62niej
'

niz do kofrca dnia, w kt6rym uplywa polowa ..uqtznaczonego
(pkt. XI niniejszej
specyfikacji) terminu

skladania ofert

lub

dotyczy udzielonych wyjaSnieri,

Zamawiqqcy mohe udzielil wyjaSnierilub pozostawi6wniosek bezrczpoznania.
3.3. Ewentualna zmiana terminu skladania ofert nie powoduje przesunigcia terminu, o
kt6rym mowa w pkt. 3.2, po uplynigciu, kt6rego Zamawiajqcy moke pozostawi6
wniosek o wyj aSnienietreScispecyfikacji bez r ozpoznania.
4. TreS6 zapfiai oruz udzielone wyjaSnienia zostanqjednoczeSnie przekazanewszystkim
Wykonawcom, kt6rym przekazano specyfikacjg istotnych warunk6w zam6wienia, bez
ujawniania

2r6dNa

zapylania

oraz

zamieszczone

na

stronie

internetowej

www. centrumkultury.com.pl.

5 . Nie udziela sig Zadnychustnych i telefonicznych informacji, wyjaSnienczy odpowiedzi na
kierowane do Zamawiaj1cego zapytania w

sprawach wymagaj4cych

zachowaria

pisemnoScipostgpowania.

6 . Zanawiaj4cynieprzewidujezorganizowaniazebraniazWykonawcami.
7 . Modyfi kacja treSci specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia:
7.1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajqcy mohe przed uplywem terminu skladania
ofert zmodyfikowai treS6specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia.
7.2. Wprowadzone w ten spos6bmodyfikacje, uzupelnieniai ustalenialub zmiany, w tym
zmiany termin6w, przekazane zostanq,wszystkim Wykonawcom, kt6rym przekazano
specyfikacjg istotnych warunk6w zam6wienia oraz zarrieszczonezostan4na stronie
internetowej www.centrumkultury.com.pl.
7.3. Wszelkie modyfikacje, uzupelnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany
termin6w, jak r6wnie2 pytania Wykonawc6w wruz z wyjaSnieniami staj4 sig
integraln4 czgsciq,specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia i bgd4 wiqzqceprzy
skladaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiqzania Wykonawcy odno5nie wczesniej
ustalonychtermin6w bgd4 podlegaly nowemu terminowi.
7.4. Jeheli wprowadzona modyfikacja tre5ci specyfikacji nie prowadzi do zmiany treSci
ogloszenia Zanawialqcy moZe przedlu?yl termin skladania ofert o czas niezbEdnyna
wprowadzenie zmian w ofertach, jehelibEdzie to niezbgdne.

7.5.JeheliwprowadzonamodyfikacjatreSci specyfikacjiprowadzi do zmiany tresci
ogloszenia,ZamawiajqcyzamieSciw BiuletynieZamowieriPublicznych,,ogloszenie
o zmianie gloszenia zarnieszczonego
w Biuletynie Zarn6wiefi Publicznych",
przedNuhajqcjednoczeSnie termin skladania ofert o czas niezbgdny na vtprowadzefre

9,2,

zmianwofertach,jeheli spetrnione
zostanqprzeslankiokreSlonewart.12aust. Ihrb2
Prawa zan6wiehpublicznych.

,,,

7.6. Niezwlocznie po zamieszczeniuw Biuletynie Zam6wieri Publicznych ,,ogloszeniao
zmiarie

gloszenia

zamieszczonego w

Biuletynie

Zam6wieh

Publicznych

Zamawialqcy zamieSci informacjg o zmiartachna tablicy ogloszeri oraz rra stronie
internetowej www.centrumkultury.com.pl.

VIII. Wymagania dotycz4cewadium

1. Zamawiajqcywymaga wniesieniawadium w wysokoSci10.000,00zl.
2. Wadium nale?ywplacid na konto PKO BP S.A. 33 1020 10550000 9102 0256 6719.
3. Termin wplaty wadium: na 3 dni przedterminem skladaniaofert.
4. Termin zwrotu wadium: do 30 dni po rozstrzygnigciuprzetargu.
5. Zamawiq4cy nie przewiduje innej niZ w/w formy wniesienia wadium.

IX. Termi n rw iqzania ofert4

1. Bieg terminu zwiqzaniaofert4 rozpoczynasig wraz z uplywem terminu skladaniaofert.
2. Wykonawca pozostaje zwi4zany ofert4 przez okres 30 dni od uplywu terminu skladania
ofert.

X. Opis sposobuprrygotowania oferty

1. Przygotowanieoferty:
1.1. Wykonawca moZe zLoZyCjedn4ofertg, w formie pisemnej,pismem czytelnym.
L2. Koszty zwiqzane zprzygotowaniem oferty ponosi skladaj4cyofertg.
1.3. Oferta oraz .uqinagane formularze, zestawienia i wykazy skladane wtaz z ofert4
wymagaj4 podpisu os6b uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie
gospodarczym,zgodniez aktem rejestracyjnym orazprzepisamiprawa.
L4. Oferta podpisana przez upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga
zalqczeniawlaSciwegopelnomocnictwa lub umocowaniaprawnego.
1.5. Oferta powinna zawienl wszystkie wymagane dokumenty, oSwiadczenia,zalqczniki
i inne dokumenty, o kt6rych mowa w treScininiejszej specyfikacji.

10

-22

1.6. Dokumenty wirury byi sporz4dzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi
przez Zamawiajqcego zal1czntkarn| zawieral informacje i dane okreslone- w tych
dokumentach.
1.7. Poprawki w ofercie musz4by6 naniesioneczytelnieorazopatrzonepodpisemosoby/
os6bpodpisuj4cej ofertg.
1.8. Wszystkie strony oferty powinny byi

spigte w spos6b fiwaly, zapobiegqqcy

moZliwo Scidekompletacji zaw artoScioferty.
2. Postanowienia dotyczQce wnoszenia oferty wsp6lnej pnez dwa lub wigcej podmioty
gospodarcze (konsorcja/ sp6lki cywilne):
2.1. Wykonawcy mog4 wsp6lnie ubiegai siEo udzieleniezam6wienia.
2.2. Wykonawcy ustanawial1 pelnomocnika do reprezentowaniaich w postgpowaniu o
udzielenie zam6wienia albo do reprezentowaniaw postgpowaniui zawarciaumowy,
a pelnomocnictwo I upowtznienie do pelnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z
wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upowaZnionych przedstawicieli
kaZdegoz Wykonawc6w wystgpuj4cychwsp6lnie nale?yzalqczyc do oferty.
2.3. Oferta winna by6 podpisanaprzezkuZdego z Wykonawc6w wystgpuj4cych wsp6lnie
htb przez upowaZnionegoprzedstawiciela.
3. Wykonawcy wsp6lnie ubiegaj4cy sig o udzielenie zam6wienia ponosz? solidam4
odpowiedzialnoSiza wykonanie umowy.
3.1. Jeheli oferta wsp6lna zlohona przez dw6ch lub wigcej Wykonawc6w zostanie
wyloniona w prowadzonym postgpowaniu,jako najkorzystniejsza przed,podpisaniem
umowy, ZarnawiajqcyzaLqdaw Wznaczonym terminie zloheniaumowy reguluj4cej
wsp6lprac9 tych Wykonawc6w, podpisanej przez wszystkich Wykonawc6w, przy
czym termin, na jaki zostal.azawarta nie mo2e by6 kr6tszy niZ termin realizacji
zam6wienia.
4. Spos6bzaadresowaniaoferty:
4.1. Ofertg nale?y zloLyt w nieprzejrzystej,zamknigtej kopercie / opakowaniu w spos6b
gwarantuj4cy zachowanie poufnoSci jej

tresci

oraz

zabezpieczaJqceJjej

nienaruszalnoSddo terminu otwarcia ofert.
4.2.Koperta

lopakowanie

zawieralqce ofertg winno

byd

zaadresowane do

Zamawiajqcegona adrespodany w punkcie I niniejszej specyfikacjii opatrzone
nazwq,doktradnym
adresemWykonawcyoraz oznaczone
w spos6bnastgpuj4cy:

t1

.27

,,Oferta- uslugaochrony,obslugirecepcjii dozorustacjimonitorowania- Centrum
Kultury w Bloniuo'

,r,

otworry(,w obecnoSci
komisji w dniu 13.02.2014r.9od2.12.00
3.3. Zamawiaj4cynie ponosi odpowiedzialnoSci
za zdarzeniawynikajqcez nienalezytego
oznakowania
koperty/ opakowanialub brakukt6rejkolwiekz wymaganychinformacji.
XI. Miejscei termin skladaniai otwarciaofert
1. Oferty naIe2yskladaddo dnia: 13.02.2014r.
do godz.11.00w siedzibieZamawiajEcego,
tj.
CentrumKultury w Bloniu
Ul. JanaPawlaII 18
05-870Blonie
Pok6jnr 106/sekretariat
2. Wykonawcamo2e,przed
uplywemterminudo skladaniaofert, zmienillub wycofa6ofertg.
Zmiana,j ak i wycofanieoferty, wymagajqzachowaniaformy pisemnej.
3. Ofertyzostanqotwarte
dnia:13.02.2014r.
o godz.12.00w siedzibieZamawiajqcego,
tj.
CentrumKultury w Bloniu
Ul. JanaPawlaII 18
05-870Blonie
Pok6jml07

XII. Opis sposobuobliczeniaceny
Cena oferty uwzglgdniawszystkie zobowiqzania,musi by6 podana w PLN cyfrowo i
slownie,z wyodrgbnieniem
podatkuVAT - je2eliwystgpuje;
naleZnego
Cena podana w ofercie winna obejmowa6wszystkie koszty i skladniki zwiqzanez
wykonaniemzam6wieniaoruzwarunkamistawianymiprzezZamawiajqcego;
Cena mohe byd tylko jedna za oferowanyprzedmiot zam6wienia,nie dopuszczasig
wariantowoSci
cen;
Cenanie ulegazmianieprzezokreswaZnoSci
oferty(zwiqzaniaofertfl;
Cengza wykonanieprzedmiotuzam6wienianalely przedstawidw ,,FormuIarzuofertowym"
stanowi4cymzalqcznik
do niniejszejspecyfikacjiistotnychwarunk6wzam6wienia.

I2

e2

XIII. Opis kryteridw, kt6rymi Zamawiaj4cy bgdzie sig kierowaNprzy wyborze oferty,
wraz z podaniemznaczeniatych kryteri6w i sposobuocenyofert
1. Kryteria ocenyofert - Zamawiaj4cyuznaoferty za spelniajQce
wymagariai przyjmie do
szczeg6Low
egorozpatrywania,jeheli:
1.1.oferta,spelniawymaganiaokreSlone
niniejsz4specyfikacj4,
I .2. ofertazostatazlo Zona,w okreSIonym przez Zamawiajqcego terminie,
1.3.wykonawcaprzedstawil
ofertgzgodnqcodo tresci zrymaganiarniZamawiajqcego.
2. Wyb6r oferty zostaniedokonanyw oparciuo kryterium najni2szejceny- Cenabrutto waga100o/o
Ocenapunktowaw ramachkryerium cenyzostaniedokonanazgodnieze wzotem:

Cena najni Zsza oferowanabrutto

Cena brutto =

x l00punkt6w
Cena brutto badanejoferty

3. Za ofertg najkorzystniejszq zostanie uznara ta oferta, kt6ra uzyska najv,ryZszqliczbg
punkt6w.
4. Zarnawiajqcy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru
najkorzystniejszej spoSr6dofert uznanych za wazno

XIV. Informacja o formalnoSciachojakie powinny zostad dopelnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego

1. Umowa w sprawie rcalizacji zam6wienia publicznego zawartazostanie zuwzglEdnieniem
postanowieriwynikaj4cychztresci niniejszej SIWZ oraz danychzawartychw ofercie.
2. Zamawiajqcypodpisze umowg z Wykonawc4, kt6ry przedNo|ynajkorzystniejszqofertg.
3. Zamawiajqcy

niezwlocznie

po

wyborze

najkorzystniejszej

oferty

zawiadomi

Wykonawc6w podaj4c w szczeg6lnoSci:
3.1. nazwE firmy,

siedzibg i

adres wykonawcy,

kt6rego ofertg wybrano, otaz

uzasadnieniejej wybo ru, atakke nazry firm, siedziby i adresy Wykonawc Sw,ktorzy
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zlo?yli oferty wraz z punktacj4 przyznanq ofertom w kaZdym kryerium oceny ofert i

punktacjg.
Nqczn7
)t

3.2. uzasadnieniefaktyczne i prawne wykluczenia Wykonawc6w,jeZeli takie bgdzie
mialomiejsce.
3.3. Uzasadnieniefaktyczne i prawne odrzuceniaofert, jezeli takie bgdzie mialo miejsce.
3.4. Terminie po upllrvie, kt6rego moZliwe bgdzie zawarcieumowy.
4. Zawiadomienieo wyborze najkorzystniejszejoferty zostanie:
4.1. Zamieszczonew siedzibie Zamawiajqcegopoprzez wywieszenie informacji na tablicy
ogloszef,
4.2. Zamieszczonena stronie internetowq Zamawiaj?cego- www.centrumkultury.com.pl

5 . O uniewaZnieniu postgpowania o udzielenie zarr6wienia publicznego Zamawialqcy
zawiadomi r6wnoczeSniewszystkich Wykonawc6w, ktorzy :
5.1. ubiegali sig o udzielenie zam6wienia - w przypadku uniewaznienia postgpowania
przed uplywem terminu skladaniaofert;
5.2. zlozyli oferty - w przypadku uniewulnienia postgpowania po uplywie terminu
skladaniaofert podajqc uzasadnieniefaktyczne i prawne.

6 . W przypadku uniewaZnienia postgpowania o udzielenie zam6wienia, Zamawiajqcy na
wniosek

Wykonawcy, kt6ry ubiegat sig o udzielenie zam6wienia, zawiadomi o

wszczgciu kolejnego postgpowania,kt6re dotyczy tego samego przedmiotu zam6wienia
lub obejmuje ten sam przedmiot zam6wienia.

7 . Umowa zostaniezawartaw formie pisemnej:
7.L w terminie 5 dni od dnia przeslania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty, jezeli zostaloono przeslanedrog4 elektronicznq,
7.2. w terminie 10 dni od dnia przeslania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty, jezeli zostaloono przeslanepisemnie,
7.3. w przypadku gdy, w postgpowaniu zloAona zostala tylko jedna oferta lub nie
odrzucono Zadnej oferty oraz nie wykluczono Zadnego Wykonawcy, moZliwe jest

zawarcieumowy przeduplywem ww. termin6w.
8. O miejscu i terminie podpisania umowy Zarnawiajqcy powiadomi wybranego
WykonawcA.
9. W przypadku,gdy okuze sig, Ze Wykonawca,kt6rego oferta zostalawybranabgdzie
uchylal sig od zawarciaumowy, Zamawiaj1cymohe wybrad ofertg najkorzystniqsz4
T4

spoSr6d pozostaNychofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, 2e zachodzi
j ednaz przeslanekuniewaZnieniapostgpowania.

XV. Wymagania dotycz4ce zabezpieczenianaleiytego wykonania umowy
1. Zabezpieczeniewykonania umowy wynosi 10 % oferowanej ceny brutto.
2. Zabezpieczenieo kt6rym wylej mowa mohebyt zlohonew formie weksla w dniu
podpisaniaumowy, lub w pieni4dzu na rachunekbankowy PKO BP S.A. 33 1020
1055 0000 9102 0256 6719 tak, aby w dniu podpisaniaumowy przedstawid
Zarnawiajqcemupotwi erdzeniewplaty.
3. Zabezpieczeniewykonania umowy bEdziew caloScizwr6cone Wykonawcy w
terminie 30 dni od dnia wykonania zam6wieniaiuznaniaprzezZamawiajqcego za
nale?ycie wykonane.

XVI. Istotne dla stron postanowieniaokt6re zostan4wprowadzone do treScizawieranej
umowy

Postanowieniaumowy zawartowe wzorze umowy, kt6ry stanowi zal1cznik numer 1.

XVII. Pouczenieo Srodkachochronyprawnej.
1 . Srodki ochrony prawnej (Odwotranie,Skarga do S4du) w niniejszym postgpowaniu
przysluguj4Wykonawcom,a takZeinnym podmiotom,jeZeli maj4 lub miaty interesw
uzyskaniuniniejszegozam6wienialub poniostrylub mog4 poniesdszkodgw wyniku
naruszeniaprzezZamawiajqcego
przepis6wustawyPrawozam6wieripublicznych.
2 . W niniejszympostgpowaniu
odwolanieprzyslugujewylqczniewobecczynnoSci:
2.1. opisusposobudokonywaniaocenyspelnianiawarunk6wudzialuw postgpowaniu;
2.2. vtykluczeniaodwoluj4cegoz postgpowania
o udzieleniezam6wienia;
2.3. odrzucenia
oferty odwoluj4cego;
3 . W pozostalychprzypadkachodwolanienie przysluguje.
4 . W przypadku:
4.1. niezgodnej z przepisami ustawy czynnoScipodjgtej przez
postgpowaniu
o udzieleniezam6wienia,lub
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4.2. zaniechania czynnoSci, do kt6rej Zamawiaj4cy jest zobowi1zarty na podstawie
ustawy, na kt6re nie przysluguje w niniejszym postgpowaniuodwotanie Wykonawca
moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowa6 o nich
Zarnawiajqcego.
5. W przypadku uznania zasadnoSci przekazanej informacji

Zamawiajqcy powt6rzy

czynnoSi albo dokona czynnoScizaniechanej,informuj4c o tym Wykonawc6w.
6. Odwolanie powinno wskazywa6 czynnoll lub zaniechanie czynnoSci Zamawiajqcego,
kt6rej zarzuca sig niezgodnoil z przepisami ustawy, zawiercl zwigzNeprzedstawienie
zarzttt6w, okreSlad Zqdanie oraz wskazywai

okoliczno3ci faktyczne i

prawne

uzasadniqqcewniesienie odwolania.
7. Odwolanie wnosi sig w terminie:
7.I.5

dni od dnia przeslania informacji o czynnoSci Zamawiajqcego stanowi4cej

podstawg jego wniesienia, jeheli zostaNo ono przesLane faksem lub drog4
elektroniczn4,lub
7.2. I0 dni od dnia przestraniainformacji o czynnoSci Zamawiajqcego stanowi4cej
podstawgjego wniesienia, jeheIi zostaloono przeslanepisemnie,
8. Odwolanie wobec treSci ogloszenia o zam6wieniu lub wobec postanowieri specyfikacji
istotnych warunk6w zam6wienia, wnosi sig w terminie 5 dni od dnia zarrieszczenia
ogloszenia w Biuletynie Zan6wieri Publicznych lub specyfikacji istotnych warunk6w
zam6wienia na stronie internetowej Zamawiq4cego - www.centrumkultury.com.pl.
g. Odwolanie wobec czynnoSciinnych niZ okreSlonew pkt. 6, 7 wnosi sig w terminie 5 dni
od dnia, w kt6rym powzigto Iub przy zachowaniu naleZytej starannoScimoZna bylo
powziqt wiadomoSdo okolicznoSciachstanowi4cychpodstawgjego wniesienia.
10. Odwolanie wnosi sig do PrezesaKrajowej Izby Odwotawczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomoc? waZnegokwalifikowanego certyfikatu.
ll.Odwoluj4cy

przesyla kopig odwolania Zamawiajqcemu przed uplywem terminu do

wniesienia odwolania w taki spos6b, aby m6gt on zapoznai sig z jego tresci4 przed
uptrywemtego terminu. Przestaniekopii odwolania mohe nast4pi6pisemnie, faksem lub

drog4elektroniczn4.
l2.Brak przekazaniaZamawiaj4cemukopii odwolania, w spos6b oraz w
okreSlonympowyZej,stanowijedn4 z przeslanekodrzuceniaodwolaniaprzez
IzbgOdwolawczq.

o)
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13. W przypadku wniesienia odwolania wobec treSci ogloszenia o zam6wieniu lub
postanowieri

specyfikacji

istotnych

warunk6w

zamowienia

Zarnawial4cy

moze

przedNu?y
6 termin sktradaniaofert.
14. W przypadku wniesienia odwolania po uplywie terminu skladania ofert bieg terminu
zwiryania ofert4 ulega zawieszeniudo czasuogloszeniaprzez Krajow4Izbg Odwolawcz4
orzeczenia.
15. Kopig

odwolania

Zamawiajqcy

przekahe niezwlocznie

innym

Wykonawcom

uczestnicz1cymw postgpowaniuo udzielenie zam6wienia,
zarnieficir6wniez na stronie internetowej - www.centrumkultury.com.pl, jeheli odwolanie
dotyczy treSci ogloszenia o zam6wieniu lub postanowief specyfikacji istotnych
warunk6w zam6wienia, wzywaj4c Wykonawc6w do przyst4pienia do postgpowania
odwolawczego.
I6.Przystqpienie do postgpowania odwolawczego Wykonawca wnosi w terminie 3 dni od
dnia otrzymania kopii odwolania, wskazuj4c strong, do kt6rej przystgpuje, i interes w
uzyskaniu rozstrzygnigciana korzySi strony, do kt6rej przystgpuje.
lT.Przystqpienie do postgpowania odwolawczego dorgcza siE Prezesowi Krajowej Izby
OdwolawczeJw formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym zapomoc4waZnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego
kopig przesyla siEZamawiaj4cemuoraz Wykonawcy wnoszqcemuodwolanie.
18. Odwolanie podlegal bgdzie rozpoznaniu przez Krajow4 Izbg Odwolawczq, jeZeli nie
zawier abrak6w formalnych oraz uiszczonowpi s od odwolani a.
19. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom postgpowania
odwolawczegoprzysluguje skargado Sqdu.
20.Pozostateinformacje dotyczqceSrodk6wochrony prawnej znajdujq sig w Dziale VI Prawa
zam6wiefrpublicznych,,Srodkioch-ronyprawnej", art. od 179 do 198g.

XVIII. Postanowieniakof cowe
1. Uczestnicy postgpowania mqq prawo wgl4du do treSci protokolu postgpowania,ofert od
chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postgpowania za v,ryjqtkiem dokument6w
stanowi4cych zaNqczniki do protokolu (awne po zakohczeniu postgpowania) oraz
stanowi4cych tajemnicg przedsigbiorstwa w rozumieniu przepis6w o

zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji zastrzehonychprzez uczestnik6w postgpowania.
2. Udostgpnieniedokument6w odbywai sig bgdzie wg poniZszychzasad:

2.I. Zamawiaj4cyudostgpniawskazanedokumentypo zloaeniupisemnego
wniosku

t7
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2.2. ZamawiqqcyWznaczatermin,miejsceorazzahesudostgpnianych
dokument6w
2.3. Udostgpnienie dokument6w odbywai sig bgdzie w obecnoSci pracownika
Zamawiqqcego
2.4. Wykonawcanie mozesamodzielnie
kopiowa6lub utrwala6tresci zNohonych
ofert,za
pomoc4urz1dzehlub Srodk6wtechnicznychsluZ4cych
do utrwalaniaobrazu
2.5. Udostgpnieniemohemied miejscew siedzibieZamawiaj4cego
oraz w czasiegodzin
jego pracy- urzgdowania
a
J.

Na wniosekWykonawcyZamawiqqcyprzelle kopig protokolu lub zalqcznik6wpoczt4
lub drog4 elektronicznq,z zastrzeheniem,
2e jeheli z przyczyntechnicznychprzeslanie
dokument6wbgdzie znaczqcoutrudnione Zamawiajqcypoinformuje o tym Wykonawcg
oruzwskazespos6b,w jaki mogQoneby6 udostgpnione.

4 . W sprawachnieuregulowanychzastosowaniemaj4 przepisyustawy Prawo zamowieh
publicznych,rozporzqdzenia
PrezesaRady Ministr6w z dnia 16 puldziernika2008 r. w
sprawieprotokolupostgpowania
o udzieleniezam6wieniapublicznego(Dz. U.2008 nr
188poz.1154)orazKodeksCywilny.
5 . Zamawialqcynie przewidujezwrotukoszt6wudzialuw postgpowaniu.

XlX. Zal4czniki

Zat4cznikiskladaj4ce
sig na integraln4czeS6specyfikacji:
L Wz6r umowy.
2. FormularzofertowyWykonawcy.
3. OSwiadczenie
o spelnieniuwarunk6wudzialuw postgpowaniu.
4. OSwiadczenie
o brakupodstawdo wykluczeniazpostgpowania.
5. Wykazwykonywanychuslug.
6. Wykazos6bprzewidzianychdo rcalizacjizam6wienia.
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uMowA NR.................
Zawarta
w dniu
Pomiqdzy:
Centrum
Kultury
w Btoniuz siedzibq
w 05-870Blonie,
ul.JanaPawfall L8,
NIP:118204L234,
Regon
: t425tl7 62
przez;
Reprezentowanym
L.
2.
ZwanymdalejZamawiajqcym
a

Reprezentowa
nymprzez:
ZwanymdalejWykonawcq
publicznego
Wylonionq
w postepowaniu
o udzielenie
zam6wienia
w formieprzetargu
nieograniczonego
o numerze
.. zgodnie
z art.39 ustawyz dnia29 stycznia
2OO4
r. Prawo
(Dz.U. z2OI3r. poz.9O7zezm.)
zam6wiefpublicznych

9r'
Przedmiot
Umowy
1,. Zamawiajqcy
zleca,a Wykonawca
przedmiotu
zobowiqzuje
siqdo realizacji
zam6wienia,
tj;
stafeji dorafnejochronyfizycznej,
obstugirecepcji
i dozorustacjimonitorowania.
przedmiotu
polegana:
2. Realizacja
zam6wienia
przesylanego
2.1.Stalejobserwacji
obrazunamonitorach
z kamermonitoringu
przyciskiem
powiadamiajEcym
2.2.Stafym
dysponowaniem
grupqinterwencyjnq
antynapadowym
ochronydora2nej
w przypadku:
2.2.1. Napadu
rabunkowego
2.2.2. Wfamania
i kradzie2y
2.2.3. Wandalizmu
i chuligafstwa
podwplywemalkoholulub/iinnychSrodk6w
2.2.4. Eksces6w
zestronyos6bbqdqcych
odurzajqcych,
zmieniajqcych
nastr6j;
p.po2.
2.3. Doz6rcentralki
powiadamianie
2.4.Natychmiastowe
slu2bw przypadku:
2.4.1. Po2aru
2.4.2. Zalania
wodq
2.4.3. Awariielektrycznej
prawidfowego
2.5.Sprawdzanie
pomieszczed
zamkniqcia
po opuszczeniu
sektor6w
ichprzez
u2ytkownik6w.
2.6.Przeprowadzanie
obchod6w
wewnqtrz
i nazewnqtrz
obiektu,
2.7.Wydawanie
kluczy
osobomupowa2nionym
2.8.Udzielanie
informacji
interesantom
igoSciom
orazkierowanie
ichdo odpowiednich
pomieszczef
ios6b.
3. Spos6b
wykonania
usfugi:
- L pracownik
3.L.Ochrona
fizyczna
wrazzobslugqrecepcjiorazdoz6r
stacjimonitorowania
ochrony
godzinnych
cafodobowo
we wszystkie
dnitygodnia
w L2-to
zmianach
od 07:00do
19:00iod 19:00do 07:00dnianastqpnego.
- obchodywewnqtrzne
- 1 pracownik
3.2.Ochronafizyczna
i zewnqtrzne
ochronywe wszystkie
godzinach
dnitygodnia
w
od 22:00do 06:00ranodnianastQpnego.
3.3.Ochronafizyczna
doralna

3.3.1. Zmotoryzowana
zatogainterwencyjna
we wszystkie
dnitygodnia.
3.3.2. Wymagany
czasdojazdu
w godzinach
07:00- 19:00- L0minut,a w godzinach
19:0007:00- 5 minut.
pracownik6w
4. Wyposa2enie
ochrony:
4.1.Ochrona
fizyczna
stala.
- gazlzawiqcy
4.L.1. Srodkiochrony
osobistej
o96lnodostqpny
4.L.2. Lqczno56
zewnqtrznq
bezprzewodowq
i przewodowq
-radiotelefony
4.t.3. LqcznoSi
wewnqtrznq
bezprzewodowq
4.7.4. Przycisk
antynapadowy
pracownika
4.I.5. Legitymacje
ochronyfizycznej
4.2. Ochrona fizycznadora2na -zalogainterwencyjna.
przewidziane
prawemdlategotypuochrony
4.2.1. Srodkiprzymusu
bezpoSredniego
4.2.2. tqczno6izewnQtrznE
bezprzewodowq
pracownik6w
4.2.3. Legitymacje
kwalifikowanych
ochrony
przeszkolonego
personelu
5. Wykonawca
zobowiqzuje
siqdo zapewnienia
odpowiednio
do
realizacji
zam6wienia
powiadomiina pi6mieo zaistnialych
przeszkodach
6. Stronyzobowiqzujq
siqwzajemnie
w
jej
wypefnianiu
zobowiqzari
umowypodczas realizacji
52
Terminrealizacji
- 0t.03.20L4
t. Wymagany
terminrealizacji
zam6wienia
r. do 28.O2.2Ot5
r.

s3
Prawai obowiqzkiWykonawcy
t. Wykonawca
zobowiqzuje
przedmiotem
siqdo Swiadczenia
ustugbqdqcych
umowyz nale2ytq
starannoSciq
2. Wykonawca
anijegopracownicy
niezaanga2ujq
siqw trakcietrwaniaumowy,poSrednio
lub
gospodarczq
bezpo6rednio,
w 2adnqdzialalno6i
lubzawodowq,
kt6rastalabyw sprzecznoSci
z obowiqzkami
wynikajqcymi
z niniejszej
umowy
jestprzedstawii
3. Wykonawca
zobowiqzany
Zamawiajqcemu
w dniupodpisania
umowylistq
pracownik6w
wrazz ichtelefonamikontaktowymi
kt6rzybqdquczestniczyi
w realizacji
umowy.
ponosiodpowiedzialnoSi
4. Wykonawca
materialnq
zaszkodypowstate
w skutekniewykonania
przezpracownik6w
lubnienale2ytego
wykonania
obowiqzk6w
ochrony
5. Pracownicy
Wykonawcy
zobowiqzani
sqdo niezwtocznego
informowania
Zamawiajqcego
o
wszelkich
nieprawidfowo6ciach
i usterkach
w funkcjonowaniu
system6w;
kontrolidostqpu,
p.po2.
monitoringu,
kt6resqnawyposa2eniu
Centrum
Kultury
jestobowiqzany
6. W czasierealizacji
umowyWykonawca
do prowadzenia
dokumentacji
w
postaci,,Ksiq2ki
Dy2ur6w"
i ,,Ksiq2ki
Wydaniai Przyjqcia
Kluczy".
7. Wykonawca
oSwiadcza,
2eposiada
ubezpieczenie
od odpowiedzialnoSci
cywilnejna kwotq
niemniejszq
ni2500tys.zl.
8. W przypadku
stwierdzenia
zniszczenia,
uszkodzenia
lubzaginiqcia
mieniaZamawiajqcego,
Zamawiajqcy
powiadomiio tym fakcieWykonawcq
maobowiqzek
niezwtocznie,
w ka2dy
potwierdzony
pisemnie.
spos6b
protok6l,kt6rybqdziepodstawq
9. Stronysporzqdzajq
rozliczenia.
10. W przypadku
niezgodno6ci
stronco do spowodowanej
szkodyi zasady
ustalania
odszkodowania,
sp6rrozstrzygany
bqdziew oparciuo przepisy
kodeksu
cywilnego.
L1. Szczeg6lowy
zakresobowiqzk6w
zawartyjestw zatqczniku
nr 1 do niniejszej
Umowy.

$a'
Prawa i obowiEzkiZamawiajqcego

zapewniWykonawcy
warunkirealizacji
1. Zamawiajqcy
odpowiednie
Umowy
jestzobowiqzany
przedstawii
Wykonawcy
2. Zamawiajqcy
w dniuzawarcia
Umowylistqos6b
kluczy
upowa2nionych
do pobierania
i,'
realizujqcy
3. Pracownicy
Umowqpodlegajq
bezpo5rednio
Wykonawcy,
aleZamawiajqcy
ma
prawodo wydawania
polecefpracownikom
ochrony,kt6remieszczq
siqw ramach
prawaorazniewplywajq
uzgodnionego
zakresu
niekolidujqz przepisami
obowiqzk6w,
ujemnienastanbezpieczefistwa
obiektu.
4. Wykonawca
mo2ebezzgodyZamawiajqcego
zastapiipracownik6w
ochronySwiadczqcych
jedynie
usfugiochrony
osobamimajqcymi
niezbqdne
doSwiadczenie
orazto2same
uprawnienia
do wykonywania
uslugibqdqcejprzedmiotem
Umowy.

$s'
L.
2.
3.
4.

Kontrolarealizacji
Umowy
Zamawiajqcy
zastrzega
sobieprawociqglego
bie2qcego
nadzoru
wykonywania
uslugi,przy
,
jest
czymobowiqzany ka2dorazowo
odnotowaiten faktw,,Ksiq2ce
Dy2ur6w".
O nienale2ytym
wykonywaniu
ka2dorazowo
uslugiZamawiajqcy
informujeWykonawcq
przedmiotu
Nadz6rnadprawidfowq
realizacjq
zam6wienia
sprawuje
zestrony
Zamawiajqcego
Kierownik
Techniczny
PanLechJastrzqbski
Nadz6rnadprawidlowym
wykonywaniem
uslugizestronyWykonawcy
sprawuje

$s'
L

Wynagrodzenie
godzin
Wynagrodzenie
Wykonawcy
zgodnieze zlo2onq
ofertqstanowiiloczyniloSci
przedmiotu
pracy
wykonywania
zam6wienia
w okresie
12miesiqcy
i stawkizajednqgodzinq
pracownika
ochronyiwynosi
............P1N

2. Rozliczenie
Umowybqdzie
siqco miesiqc.
odbywato
prawidfowo
3. Podstawq
do zaplatybqdziedostarczenie
oryginalu
wystawionej
fakturywrazz
godzinw danymmiesiqcu.
przepracowanych
rozliczeniem
rzeczywi6cie
przelewem
przezWykonawcq
4. Wynagrodzenie
bqdziewykonywane
nawskazane
kontow
prawidfowo
ciqgu14dni od datydostarczenia
wystawionejfaktury.
jestdo zapfacenia
platnoSci
5. Zaka2deop62nienie
Zamawiajqcy
obowiqzany
odsetek
po
przez
ustawowych dostarczeniu Wykonawcq
notyodsetkowej.

Sz'
Karyumowne
t. Zamawiajqcy
ma prawonaliczyikaryumowne;
przedmiotem
1.1.W przypadku
op62nienia
rozpoczqcia
Swiadczenia
usfugi
bqdqcej
zam6wienia
1.t.1. Zamawiajqcy
w takimprzypadku
wyznacza
Wykonawcy
dodatkowy
terminrozpoczqcia
realizacji
zam6wienia
i mo2enaliczyikarqumownqw wysoko6ci
t% kwotystanowiqcej
warto6izam6wienia
tj. .......................
zl.zakaidydziedzwlokiw podjqciurealizacji
Umowy.
1.2.W przypadku
odstqpienia
Wykonawcy
od Umowyz przyczyn
niezale2nych
od Zamawiajqcego
Zamawiajqcy
mo2e2qdaiod Wykonawcy
zaplatykaryumownejw wysokotciLO%wartoSci
zam6wienia
bruttotj. ................
.............21.
przezZamawiajqcego
1.3.W przypadku
odstqpienia
od Umowynaskutek3 krotnego,
postanowieri
udokumentowanego
nienale2ytego
wykonywania
Umowy,Zamawiajqcy
mo2e
2qdaiod Wykonawcy
karyumownejw wysokoSci
10%wartoSci
zam6wienia
bruttotj.
......................2f

2. Zamawiajqcy
zaplaciWykonawcy
karyumowne;

przezZamawiajqcego
2.1.W przypadku
odstqpienia
od Umowyz przyczyn
niezale2nych
od
jednak
Wykonawcy,
publicznych
innychni2przewidziane
w art.L45ustawyPrawozam6wied
z d n i a 2 9 s t y c z2 n0 i0a4 r . w w y s o k o S c i t O % w a r t o 5 c i z b
a rmu6t twoi,e, n
. ia
2.2.Ustawowe
odsetkizaop6inienie
w uregulowaniu
nale2noSci

s8.
prawidtowej
Zabezpieczenie
realizacji
zapis6wUmowy
L Zabezpieczenie
nale2ytego
wykonania
Umowywynosi10%wartoSci
zam6wienia
bruttotj.
zl.(slownie:
.............................)
2. Zabezpieczenie
o kt6rymmowaw pkt.L wniesione
zostanie
w formiewekslalub pieniqdza.
2.t. Zabezpieczenie
w pieniqdzu
Wykonawca
wplacina rachunek
bankowyzamawiajqcego;
PKOBPS.A.33 1020105500009102025667tgw terminiedo dniapodpisania
Umowyi w
przelewu.
dniupodpisania
Umowyprzedstawi
Zamawiajqcem
u potwierdzenie
3. Zabezpieczenie
wykonania
Umowybqdziew cafoSci
zwr6cone
Wykonawcy
w przeciqgu
30
przezZamawiajqcego,
dni od zakofczenia
realizacji
Umowyi uznania
2eUmowabyfa
nale2ycie
wykonana.

5e'
Odst4pienie
od Umowy
przystuguje
prawoodstqpienia
L , Zamawiajqcemu
od Umowyw ka2dym
czasie,
w przypadku
3
przypadku
krotnegoudokumentowanego
nienale2ytego
wykonywania
Umowyprzez
Wykonawcq
powodujqcych,
2 . W raziewystqpienia
istotnejzmianyokolicznoSci
2ewykonanie
Umowynie
publicznym,
le2yw interesie
czegoniemo2nabytoprzewidziei
w chwilizawarcia
umowy,
zamawiajqcy
mo2eodstqpiiod Umowyw terminie30 dni od powziqcia
wiadomoSci
o tych
okolicznoSciach.
3 . Odstqpienie
od Umowypowinnonastqpii
w formiepisemnej
z uzasadnieniem.

s 10.
L.
2.

3.
4.
5.

Postanowienia
kofcowe
W sprawach
nieuregulowanych
przepisy
niniejszq
Umowqmajqzastosowanie
Kodeksu
postepowania
cywilnego
i Kodeksu
cywilnego
orazprzepisy
Prawozam6wiefpublicznych.
Wszystkie
sporypowstalew trakcierealizacji
Umowy,Stronybqdqrozstrzygai
w formie
reklamacyjnej
i polubownej,
przedSqdempowszechnym
a w przypadku
ichnieskutecznoSci
wta6ciwym
dlasiedziby
Zamawiajqcego.
Dopuszcza
siqporozumienia
sffonco do zmianyzapis6wUmowyw zakresie
nienaruszajqcym
przepis6w
Prawozam6wiefpublicznych.
ZmianatreSciUmowywymagaformypisemnej
w postacianeksudo Umowy.
Umowqsporzqdzono
pojednymegzemplarzu
w dw6chjednobrzmiqcych
egzemplarzach,
dla
ka2dejzeStron.

WYKONAWCA
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Zalqczniknr I do Umowy.
ZAKRES OBOWTAZKOW STRON UMOWY ORAZ PRACOWNIKOW
WYKONAWCY

Og6lne zasady realizacji umowy.

t.
a.
b.

c.

d.

Umowa rcalizowanabgdzie calodobowo we wszystkie dni tygodnia w formie:
BezpoSredniejochrony fizycznej
1 pracownik ochrony calodobowo we wszystkie dni tygodnia w zmianachl2-to
godzinnychod 7:00 do 19 i od 19:00do 7:00 dnia nastgpnego
- posterunekstaly polegaj4cy na ochronie, obsludzerecepcji i nadzone stacji
monitorowania
1 pracownik ochrony - dodatkowo - we wszystkie dni tygodnia w godzinachod
22:00 do 6:00 dnia nastgpnego.
- posterunekobchodowy -patrole zewngtrznei wewngtrzne.
Dorafnej ochrony fizycznej - zmotoryzowanazalogainterwencyjna calodobowo
we wszystkie dni tygodnia.

2.

Pracownicy ochrony frzycznq ubrani bgd4w jednolite ubrania ochroniarskie
oznakowanelogo firmy wykonawcy, dysponowa6bgd4 Srodkamiochrony osobistej
w p ostaci gazulzaw igcego o96lno dostgpnego, l4cznoSciqbezprzewodow4
zewnEtrznqi wyposaZeni w identyfikatory ze zdjgciem.
3 . Pracownicy za(ogi interwencyjnej ubrani i wyposaZenizgodnie z wymogami
dotyczqcymizal6g i grup interwencyjnych.
4 . Wszelkie zmiany form realizacji umowy musz4 byt uzgadnianepomigdzy stronami i
.uqymagEE
formy pisemnej.
5 . Wykonawca przyjmuje w uZytkowaniei ponosi odpowiedzialnoSdzavrzqdzenia
obslugiwane przez pracownik6w. Zakres odpowiedzialnoSci dotyczy:
a.
uszkodzeripowstalych na skutek niewlaSciwegolub niezgodnegoz instrukcj4
uZytkowania.
b.
uszkodzerina skutek dopuszczeniado obslugi os6b do tego nieupowaZnionychi
nie przeszkolonych.

II.

Obowi4zkiwykonawcy.
L

Wykonawca zapewniawyposaZeniepracownik6w w:
Srodkiochrony osobistej przewidzianew umowie,
b . lqcznoSt bezprzew odow4 zev,rnEtrznq(tel. kom6rkowy),
t/.
dokumentacjg (ksi42ka dyzur6w oraz inne wymaganeptzez Zamawiajqcego).,
przybory do pisania,
d.
e. ubrania pracownicze.
2 . W ksi4Zcedy2ur6w wpisywane s4 dyspozycje Zamawiaj4cegoprzez upowaznionego
ptzez niego pracownikadotyczqce pracy ochrony oraz wpisy zprzyjEciai pelnienia
dyZuru przez pracownika Wykonawcy.
3 . PrzedstawicielWykonawcy dokonuje kontroli pracy pracownik6w ochrony co
najmniej 4 ruzy w tygodniu o rcZnychporach doby, potwierdzaj4cto wpisem do
ksiaZki dvZur6w.
a.

o7

Jehelipodczaskontroli wystgpuj4jakiekolwiek nieprawidlowoSciWykonawca ma
obowi4zek, opr6cz wpisu do ksi4Zki dy2ur6w, powiadomid o tym fakcie
,u'
Zamawiqqcego.
Wykonawca co najmniej raz w miesi4cukontaktuje sig zZarnawiaj4cym w celu
wymiany uw ag dotyczqcych r ealizacji umowy.
ZakazujesiEprzyjmowanianadylwce os6bpostronnych,ogl4daniatelewizji,
rozm6w przeztelefon w sprawachprywatnych oraz prowadzeniajakiejkolwiek innej
dziaLalnoficiniezwiqzanejbezpo3redniozochron4.
W przypadku ujawnienia lub stwierdzeniauszkodzeniamienia, czy dewastacji
element6w wyposa2eniaCentrum Kultury nale?y,w miarg moZliwoSci,ustalii
sprawcAi sporzqdzi6notatkg sluZbow4orczprzekazaCpisemnezawiadomieniedo
Dyrektora Centrum Kultury.

4.

5.
6.

7.

IIII.

Obowi4zki Zamawiaj4cego.

1.
a.
b.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

IV.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Zamawnjqcy zapewniapracownikom ochrony odpowiednie warunki socjalne,a w
szczeg6lnoSci:
pomieszczenieumoZliwiaj4ceprzebieraniesig, przechowywanieubrania
slu2bowegooraz mo2liwoS6spoZyciaposilku,
dostgpdo lazienki.
zamawiajqcyzapewnia wyposaZeniedyZurki w:
sprzgtbiurowy (biurko, krzeslo),
dodatkow4 dokumentacjgspecyficzn4dla dzialalno6ci Zamawiqgcego,
aktualny rozl<Nad
zqgd tematycznychz zaznaczeniemgodzin ich trwania i miejsc
w kt6rych sig odbywaj4,
Wkazos6b upowulnionychdo pobieranrakluczy,
aktualnywykaztelefon6wwewngtrznych,
Wkaztelefon6w domowych (kom6rkowych) kierownictwa Centrum Kultury oraz
os6b odpowi edzi alnych za poszczeg6lne dzialyI sektoryi p omi e szczenia,
Wkaztelefon6wsluZbkonserwatorskich,
pisemnepowiadamianie recepcji i ochrony o pracownikach Centrum Kultury
pracuj4cychpo godzinachpracy i w dni wolne od pracy,
informowanie ochrony z odpowiednim wyprzedzeniemo maj4cych sig odbyd
spotkani ach, irnpr ezach, wizytach goSci specj alnych (VIP)
kasetg/gablotgdo przechowywaniakluczy w codziennym obrocie i kluczy
awaryjnych/zapasowych(o ile taka jest potrzebna)

Obowi4zki pracownik6w ochrony orarzzakres czynno5ci.
Punktualne przychodzeniedo pracy.
Nale2yte i staranneprzyjgcie dyhuruod pracownikazdqqcego i zapoznaniesig z
ewentualnymi uwagami, zaleceniarrtii poleceniami.
SprawdzenieprawidlowoSci dzialaniaurz1dzehmonitoringu i centrali p.poz..
Wydawanie kluczy osobom upowaZnionymdo ich pobieraniaoraz dopilnowanie
potwierdzenia tego wlasnorgcznymczytelnym podpi semprzez pobierajqcego w
ksi4Zcewydania i pobrania kluczy.
Przyjmowanie kluczy odzdajqcych i potwierdzenietego swoim podpisem z
zaznaczeniemgodziny w ksi4Zcewydania i pobrania kluczy.
Stalejobserwacjiobrazuz monitoringu.

I

.n1 tr

J2/lA
/

7.
8.
9.
a.
b.
c.

d.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

20.

21.

W razie potrzeby,tqczeniewewngtrznychrozm6w telefonicznych.
Udzielanie informacji goSciomi interesantom orazkierowanie ich do odpowiednich
os6b lub pomieszczef.
i'
Szczeg6lnezainteresowaniesig osobami wchodz4cymi do Centrum Kultury bez
sprecyzowanegocelu lub kt6re w spos6boczywisty wzbudzajqpodejrzenia:
Zapytanie ich o cel przybycia
Zwr6cenie szczegolnejuwagi na wnoszoneprzez nich i wynoszone paczki i torby,
plecaki orazinne przedmioty aw szczeg6lnoScisprzgtelektroniczny
W przypadku nie uzyskania odpowiedzi co do celu przybycia, poproszenieo
opuszczeniebudynku Centrum Kultury, ajeheli to okaZesig bezskuteczne
wezwanie za pomocEprzycisku antynapadowegozmotoryzowanejzalogi
interwencyjnej.
W skrajnych przypadkach, gdzie zachodzirealna gro2bapopetnieniaprzestgpstwa
lub jest ono popelniane,opr6czzilogi interwencyjnej,nale2yr6wniez wezwal
Policjg
Niedopuszczeniedo przebywarianaterenie Centrum Kultury osobompod wplywem
alkoholu lub innych Srodk6w odurzajqcych
Zwracanieuwagi osobom parkuj4cym pojazdy przy CentrumKultury w miejscach
niedozwolonych, aw przypadkubraku reakcji z ich strony, powiadomienie Stra2y
Miejskiej
Wykonywanie polecefrupowaznionychdo ich wydawania os6b Zamawiajqcegow
przypadkach zwiqzany ch z r ealizaq4 umowy i zgodnych z prawem.
Dokladne zapoznaniesig z Instrukcj4 p.poz. i zasadarriobslugi centralki p.poz.
Dokonywanie obchod6w terenu w cyklach ustalonych zZamawiaj4cym.
SprawdzanieprawidlowoSci zabezpieczeniapomieszczehbiurowych i budynku
,,Poniat6wki"po godzinachpracy.
Po zakonczeniuzalEt tematycznychi czynnoScizwiqzanychz wynajgciem sal przez
Zamawiajqcego,sprawdzeniestanupozostawionychpomieszczeri,prawidlowoSci
zamknigcia drzwi i okien.
Sterowanieo3wietleniem zewnEtrznymi wewngtrznym Sci3lewedlug zaleceh
Zamawiqqcego.
Po godzinachpracy administracji Centrum Kultury, dokonywanie obchod6w
wewngtrznych budynku - nie mniej niz 5 obchod6w w trakcie dyzuru.
Dokonywanie obchod6w zev,nEtznychbudynku Centrum Kultury i budynku
,,Poniat6wka" co najmniej 5 razy w tracie dyZuru dodatkowegopracownika ochrony
tj. od godz.22:00do 6:00.
Ochrona frzyczna zwraca szczegoln4uwagg na obraz przekazywany z kamer
zewnEtrznych,aby w razie pr6by wtramania,pr6by lub faktu dewastacjimienia
nalel4cegodo Zanawiaj4cego jak najszybciej podj4i dzialaniazapobiegawczelub
zmterzalqcedo schwytania sprawcy/sprawc6w.
W przypadku przypadkowego, niezamierzonegou?yciaprzycisku antynapadowego
nale2y w przeciqgu 60 sekund odwola6 alarm,

PostanowieniaKor[cowe:

V.
1.
2.

Za\<resobowi4zk6w wchodzi w ?ycie z dniem podpisaniaumowy i obowi4zuje do
czasujej zakonczenia
Zapisy zakresuobowi4zk6w mog4 ulec zmianie w trakcie trwania umowy po
wczeSniejszymuzgodnieniustron umowy, ale w takim tylko zakresie,kt6ry nie
nalsza zapis6wumowy.
I

I
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3.

Zmiany nie mog4 wplywad ujemnie nabezpieczeristwochronionegoobiektu.

TalqcznikNr 2 do SWIZnr

FORMULARZOFERTOWYWYKONAWCY

DaneWvkonawcv:
Nazwa:
Siedziba:...
Il l\l Il I D ... . . . . . . . . . .

REGON:
Nr t e l e f o n:u.................
N rf a k s u:
e-mail:

DaneZamawiaiacego:
CentrumKulturyw Btoniu
U l .J a n aPa w tal l 1 8
05-870Bfonie
NIP:1182041234
REGON:
L425LL762
Nr t e l e f o n u ;..................
N rf a k s u :
Zobowiazania
Wvkonawcv:
Oferujemy
wykonanie
zam6wienia
na ochronq,obsfugqrecepcjii doz6rstacji
monitorowania
w CentrumKulturyw Bfoniui przyleglego
terenuwrazzbudynkiem
za
cene:
,,Poniat6wka"
Cenanetto
....PLN/godz.
Po d a t eVA
k T- ..................P 1 N
Cenabrutto- ...................PlN/godz.
Przewidziana
liczbaroboczogodzin
11 680
C e n an e ttozaca to 5za
i m6 w i e n-i a.............................P1N
Podatek
VAT.........PlN
- ...........................P1N
Cenabruttozacalo56zam6wienia

O6wiadczamy,2ezalqczone
do SWIZpostanowienia
przeznas
umowy/wz6r
umowyzostafy
zaakceptowane
bezzaslrze2ef
i zobowiqzujemy
siqdo zawarcia
umowyw miejscui terminie
wyznaczon
VmprzezZamawiajqcego.

Na potwierdzeniespetnianiawymagadzalqczamy
nastqpujqcedokumentyjako zalqczniki.

Zastrzega
my sobieprawodo n ieudostqpnian
ia przezZamawiajqcego
ni2ejwymienionych
dokument6w:

Ofertazawiera

ponumerowanych
...kolejno
i parafowanych
stron:

Inne,ewentualne
informacie
Wvkonawcv

(datai podpis/podpisy
Wykonawcy)

ZalEcznik
nr 3 do SWIZnr

o5wrnoczENrE
o spErNrANru
wARUNK6w
uozrRtuw posrEpowANru
o zAM6wrENtE
PUBLICZNE
OKRESLONYCH
W ART.22 UST.1 USTAWYPZP.

NazwaWykonawcy................

A d r e sW y k o n a w c y . . . . . . . . . . . . . . . .

Miejscowo6i

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

Data

2espefniamywarunkiudziatuw postqpowaniuokre5loneszczeg6towo
OSwiadczamy,
w
SIWZ dotyczace
w szczeg6lno6ci:
je2eli
t. Posiadania
uprawnieddo wykonywania
okre6lonej
dziafalno6ci
lub czynnoSci,
przepisyprawanaktadajq
obowiqzekich posiadania.
2 . P o s i a d a nw
i ai e d z yi d o 6 w i a d c z e n i a .
3. Dysponowania
odpowiednimpotencjafem
technicznym
orazosobamizdolnymido
wykonaniazam6wienia.
4. Sytuacjiekonomicznej
i finansowej.
potrzebne
Na potwierdzenie
spetniania
wy2ejwymienionych
warunk6wzalqczamy
dokumentyi o6wiadczenia
wskazaneprzezzamawiajqcego
w SIWZ.

(datai podpis/podpisy
Wykonawcy)

Talqczniknr 4 do SIWZnr

poDsrAWDo wyKLUczENtA
oSwrRoczENrE
o BRAKU
z posrEpowANtA

AdresWykonawcy

Miejscowo6i

Data

2esktadajqc
O6wiadczamy,
ofertqw postqpowaniu
o udzielenie
zam6wieniapublicznego
nie
zachodzqwobec
nasprzestanki
do wykluczenia
z postQpowania
o udzielenie
zam6wienia
publicznego,
okreSlone
w art. 24 ust.1 ustawyz dnia29 stycznia2004roku Prawozam6wied
publicznych
(Dz.U. 2Ot3r. poz.9O7
ze zmianami).
Na potwierdzenie
spetnienia
wy2ejwymienionych
warunk6w zalqczamy
dokumentyi
przez
oSwiadczenia
wskazan
Zamawiajqcego
e
w ogloszeniu
o postqpowaniu
i specyfikacji
istotnychwarunk6wzam6wienia.

(datai podpis/podpisy
Wykonawcy)

Talqcznik
nr 5 do SIWZnr

WYKAZUSIUGWSKAZANACH
W PKT.V PKT.1.2.SIWZ

Lp Nazwai adres
Rodzaj
wykonywanej Czaswykonywania
podmiotuna rzecz
uslugi
ustugiod-do
kt6regoustuga
bvta/iestwvkonvwana

(MiejscowoSi
i data)

Warto6i
wykonywanej
ustugi'

(Podpis/podpis
Wykonawcy)

Zalqczniknr 5 do SIWZnr

pRzEzwyKoNAWcE
wYKAzos6B PRzEWtDztANYcH
Do REALTZACJT
zAM6wtENtA

LP N a z w i s k iol m i q

(Miejscowodii data)

pracownika
Nr legitymacji
ochronyfizycznej

( Podpis/podpisy
Wykonawcy)

