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ZAPROSZENIE  

DO UDZIAŁU W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM  

o wartości zamówienia mniejszej niż 200.000 euro  

 

 

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze zaprasza do udziału w przetargu 

nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż 200.000 euro na Ochronę fizyczną osób 

i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze 

oraz konwój gotówki (CPV 79.71.00.00-4, 79.71.40.00-2; 79.71.10.00-1) na warunkach określonych 

w załączonej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

 

 

 
 

Zielona Góra, dnia 2 grudnia 2013 r. 
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

1.  Zamawiający:  
 Miasto Zielona Góra - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

 ul. Sulechowska 41, 65-022 Zielona Góra, województwo lubuskie 

 tel. (+48) 68 412 50 01, faks: (+48) 68 412 50 09    
  

 NIP: 929 011 78 43  
 REGON: 000986923 

 
 godziny pracy Zamawiającego: 

 od poniedziałku do piątku od 730 do 1530 

  
2.  Tryb postępowania 

2.1.  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907- tekst jednolity z późn. zm.); 

2.2.   Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia użyte jest pojęcie „ustawa 
 pzp”,  należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w punkcie   

2.1.    Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. 
2.3.   Zgodnie z art. 9 ustawy pzp postępowanie prowadzi się w języku polskim z zachowaniem 

 formy pisemnej. 
 

3.  Przedmiot zamówienia. 
3.1 Przedmiotem zamówienia jest Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum 

Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki. 

Postępowanie to prowadzone jest w częściach.   

3.2 Przedmiot zamówienia obejmuje: 
1) ochronę fizyczną osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 

w Zielonej Górze, 
2) monitorowanie terenów zewnętrznych, poprzez obserwację obrazu wyświetlanego przez monitor 

znajdujący się w informacji CRS,  

3) konwój wartości pieniężnych 
 Wszystkie ww. czynności należy wykonać przez licencjonowanych pracowników ochrony fizycznej; 

3.3 Przedmiot zamówienia realizowany będzie: 
1) od poniedziałku do piątku od 600 do 2200  przez  1 pracownika ochrony; 

2) w sobotę i niedzielę od 600 do 2200  przez  2 pracowników ochrony; 
3) od poniedziałku do niedzieli od 2200 do 600  przez  1 pracownika ochrony; 

4) konwój odbywać się będzie dwa razy dziennie każdego dnia tygodnia w godzinach pomiędzy: 1445 

a 1515 i 2215 a 2245 z zastrzeżeniem pkt 3.4 i 3.5 SIWZ. 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłość usług w konwojowaniu wartości pieniężnych z 

pominięciem dni wolnych tj. niedziela wielkanocna w 2014 r., 01.11.2014r., 24-25.12.2014r., oraz 
przerwy technologicznej w okresie września 2014 r. (czas przerwy wynosi między 7 a 10 dni). O 

planowanym zamknięciu basenu na czas przerwy technologicznej Zamawiający powiadomi 

Wykonawcę pisemnie z 7 dniowym wyprzedzeniem, chyba, że przyczyną wystąpienia przerwy 
technologicznej będzie zdarzenie nagłe, którego Zamawiający przewidzieć nie mógł. W takiej 

sytuacji Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia.  
3.4 W okresie zimowym, sprzyjającym udostępnieniu lodowiska, przedmiot zmówienia obejmował 

będzie również konwój wartości pieniężnych z lodowiska znajdującego się przy parkingu Centrum 
Rekreacyjno-Sportowego ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze.  

3.5 Usługa konwojowania wartości pieniężnych z lodowiska rozpocznie się z chwilą udostępnienia 

lodowiska i rozpoczęcia sprzedaży biletów o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę 
pisemnie. Konwój odbywać się będzie raz dziennie każdego dnia funkcjonowania lodowiska w 

godzinach pomiędzy: 2020 a 2040. W przypadku warunków atmosferycznych niesprzyjających 
funkcjonowaniu lodowiska  usługa nie będzie realizowana. 

3.6 Obowiązki Wykonawcy: 

1) zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu objętemu przedmiotem 
zamówienia; 
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2) niedopuszczanie do wstępu osób nieuprawnionych na teren (obiektu) objęty przedmiotem 
zamówienia;  

3) zapewnienie osobom pełniącym służbę ochrony jednolitego i oznakowanego ubioru oraz 

imiennego identyfikatora; 
4) wyposażenie pracowników ochrony w sprzęt łączności; 

5) zapoznanie pracowników ochrony z Regulaminem Obiektu, Instrukcją Bezpieczeństwa 
Pożarowego, Planami obiektu regulaminem organizacyjnym Zamawiającego, przepisami BHP i 

ppoż.; 

6) wykorzystywanie przy dozorze obiektu istniejącego systemu alarmowego, bez dodatkowego 
wynagrodzenia; 

7) prowadzenie książki dyżurów poprzez wpisywanie informacji o objęciu i zdaniu dyżuru oraz 
wszelkich spostrzeżeń, uwag oraz istotnych wydarzeń związanych ze sprawowaniem ochrony 

mienia Zamawiającego; 

8) ścisłe współdziałanie z pracownikami Zamawiającego; 
9) zgodne współdziałanie z pracownikami ochrony fizycznej pełniących dozór zewnętrzny obiektów 

w szczególności obiektu CRS i terenów zewnętrznych poprzez bezpośrednią łączność 
telefoniczną/radiową. W przypadku zauważenia na monitoringu podejrzanych sytuacji pracownik 

ochrony zobowiązany jest skontaktować się z pracownikami pełniącymi ochroną fizyczną terenów 
zewnętrznych w celu podjęcia przez nich czynności interwencyjno-sprawdzających. 

10) współpraca z podmiotami sprawującymi ochronę podczas imprez organizowanych  w objętym 

umową obiekcie na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 marca 2009 roku 
o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 nr 62 poz. 504 z późn. zm.); 

11) zapewnienie przyjazdu, bez dodatkowego wynagrodzenia, na wezwanie Zamawiającego grupy 
alarmowo -  interwencyjnej. Czas reakcji od momentu wezwania do 15 min; 

12) monitoring sygnału alarmowego z punktów obsługi klienta „cichy alarm” (recepcja, kasy) – 

podłączenie do bazy Wykonawcy (bez dodatkowego wynagrodzenia). 
13) monitorowanie (obserwowanie kamer przy pomocy monitora) terenów zewnętrznych obiektu CRS 

z uwzględnieniem parkujących pojazdów i lodowiska (w okresie zimowym); 
14) dopuszczanie do wykonywania przedmiotu zamówienia wyłącznie licencjonowanych pracowników 

ochrony fizycznej z uwzględnieniem charakteru prowadzonej działalności w obiekcie 
Zamawiającego (skutecznie działających, reagujących na zaistniałe sytuacje); 

15) kierowanie ruchem osób pieszych wchodzących na basen i inne imprezy celem zapobiegania 

przestojów i tłoków; 
16) odbiór i transport własnym środkiem transportu, przy udziale uzbrojonych licencjonowanych 

pracowników Wykonawcy wartości pieniężnych i innych przedmiotów wartościowych w formie 
zamkniętej, odebranych z kasy Zamawiającego i doręczanych do Banku obsługującego 

Zamawiającego mającego siedzibę na terenie miasta Zielona Góra, tj. Bank PKO BP SA oddział 2 

w Zielonej Górze 65-807, ul. Powstańców Warszawy 7. 
17) przyjmowanie zgłoszeń od dyspozytora sygnałem „ALARMU” oraz dokonywanie wspólnie kontroli 

obiektów w sytuacjach przyjazdu grupy interwencyjnej. 
3.7 Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie wypełniać swoje 

obowiązki poprzez: 

1) podejmowanie działań prewencyjnych zmierzających do zapobieżenia przestępstwom 
i wykroczeniom przeciwko mieniu, poprzez natychmiastowe zawiadomienie Policji, 

Zamawiającego, a także w razie potrzeby straży pożarnej i pogotowia ratunkowego, jak również 
ujęcie osób popełniających przestępstwa i wykroczenia godzące w dobra Zamawiającego oraz 

stosowne zabezpieczenie terenu; 
2) sprawdzanie stanu wszelkich zamknięć, zabezpieczeń i plomb; 

3) sprawdzanie prawidłowości zamknięcia drzwi i okien po opuszczeniu chronionego obiektu przez 

pracowników Zamawiającego, sprawdzanie stanu ogrodzenia, bram wjazdowych i oświetlenia; 
4) pisemne zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich braków lub naruszeń odnośnie do stanu 

zabezpieczenia mienia w ochranianym obiekcie; 
5) ciągłą i aktywną służbę pracowników Wykonawcy w ochranianym obiekcie w czasie określonym 

niniejszą umową; 

6) ustalanie przez pracowników ochrony uprawnień osób do przebywania w obiektach chronionych 
oraz legitymowania osób, w celu ustalenia ich tożsamości; 

7) wzywanie osób do opuszczenia obiektu w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do 
przebywania na terenie chronionego obiektu albo stwierdzenia zakłócenia porządku; 

8) kierowanie i udzielanie informacji o obiekcie klientom, 
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9) obsługę systemu monitoringu przeciwpożarowego w CRS (lokalizacja zagrożenia, potwierdzenia 
lub odwołanie alarmu itd.) 

10) posiadanie dokładnej znajomości dostępnych i przyjętych zasad alarmowania i postępowania na 

wypadek pożaru; 
11) nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych przez pracowników MOSiR, 

pozostałych stałych użytkowników obiektu oraz inne osoby przebywające na terenie obiektu; 
12) znajomość miejsc usytuowania gaśnic podręcznych oraz urządzeń przeciwpożarowych; 

13) znajomość zasad uruchamiania i obsługi gaśnic oraz urządzeń przeciwpożarowych; 

14) dopilnowanie, aby gaśnice podręczne i urządzenia przeciwpożarowe były używane wyłącznie 
zgodnie z ich przeznaczeniem; 

15) znajomość zasad obsługi centralek, paneli i tablic sterujących: systemu sygnalizacji pożarowej, 
dźwiękowego systemu ostrzegawczego, urządzeń oddymiających halę widowiskowo-sportową i 

klatki schodowe oraz zasad przekazywania sygnału alarmowego o powstałym pożarze, drogą 

zewnętrznego monitoringu pożarowego do PSP; 
16) monitoring sygnału alarmowego z punktów obsługi klienta (recepcja, kasy) – „cichy alarm” 

17) 24h nadzór nad służbą z wpisem kontroli do wglądu przez dyrekcję obiektu, 
18) wyznaczenie konsultanta ds. bezpieczeństwa będącego w dyspozycji 24h/dobę dla pracowników 

ochrony, personelu pracowniczego ochranianego obiektu oraz dyrekcji ochranianego obiektu, 
19) ścisłą współpracę z podległymi terytorialnie placówkami Policji, Straży Pożarnej, Szpitala, 

Pogotowia Gazowego, Pogotowia Energetycznego oraz innych służb, 

20) ścisłą współpracą z administracją, służbami technicznymi i porządkowymi Zamawiającego 
21) zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych i kreowanie procedur postępowania 

w zdarzeniach nadzwyczajnych, 
3.8. Wykonawca wykonywać będzie czynności ochronne w ramach uprawnień posiadanych przez 

pracowników ochrony. 

3.9. Wykonawca wyłoniony w wyniku niniejszego postępowania w trakcie realizacji przedmiotu 
zamówienia gwarantuje wykonanie go z pełną starannością i zgodnie z przepisami prawa 

obowiązującymi w tym zakresie, w szczególności ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie 
osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz.  1221 tekst jedn. z późn. zm.). 

3.10. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt narzędzia pracy, 
sprzęt techniczny i materiały niezbędne do wykonywania prac objętych przedmiotem umowy. 

3.11. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nieprzekazywania osobom trzecim 

informacji o Zamawiającym i prowadzonych przez niego sprawach. 
3.12. Na czas wykonywania przedmiotu zamówienia Zamawiający zabezpieczy pomieszczenie socjalne 

dla pracowników Wykonawcy na terenie ochranianego obiektu. 
3.13. Wykonawca nie ma prawa do korzystania w jakiejkolwiek formie ze sprzętu (np. komputerów, 

kserokopiarek) będącego na wyposażeniu Zamawiającego. 

3.14. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że posiada ważne ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej kontraktowej i deliktowej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z 

przedmiotem zamówienia obejmującej okres realizacji i wartość zamówienia wraz z dowodem 
zapłaty składki. W przypadku gdy termin obowiązywania polisy OC będzie się kończył przed 

terminem zakończenia umowy, Wykonawca na 14 dni przed upływem tego terminu, ma 

obowiązek przedłożyć Zamawiającemu dokument o kontynuacji ubezpieczenia.  
3.15. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie na podstawie faktur częściowych 

złożonych po upływie okresu, którego dotyczą (podstawowy okres rozliczeniowy wynosi miesiąc 
kalendarzowy). 

3.16. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie 
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości 
zamówień publicznych (Dz. U. Nr 282, poz. 1650) średni kurs złotego w stosunku do EURO 

stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,0196 zł. 
3.17. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

79.71.00.00-4 – usługi ochraniarskie;  
79.71.40.00-2 – usługi w zakresie nadzoru; 

79.71.10.00-1 – usługi nadzoru przy użyciu alarmu. 

 
4.  Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. 

 
5.    Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonania ich oceny: 
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5.1     O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 
 ust. 1 i 2 ustawy pzp, oraz art. 24b ust. 3 ustawy pzp, spełniający warunki zawarte w art. 22 

 ust. 1 pkt 1-4 ustawy pzp oraz spełniający szczegółowe warunki udziału w postępowaniu 

 którzy: 
5.1.1  posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie ochrony osób i mienia zgodnie z 

 ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005r. Nr 145, poz 1221 
 tekst jednolity z późn. zmianami); 

5.1.2  posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

 terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co 
 najmniej, jednej usługi polegającej na: 

5.1.2.1 ochronie fizycznej osób i mienia o wartości nie mniejszej niż 40.000,00 zł brutto z 
 załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługa ta została wykonana należycie. 

 Zamawiający nie dopuszcza sumowania zadań celem uzyskania wymaganego warunku 

 kwotowego; 
5.1.2.2 konwojowaniu wartości pieniężnych; 

5.1.3 dysponują minimum 7 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym: 
5.1.3.1 co najmniej 5 osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadające co 

 najmniej roczne doświadczenie w ochronie fizycznej osób i mienia;  
5.1.3.2 co najmniej 2 osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia  posiadające co 

 najmniej roczne doświadczenie w konwojowaniu wartości pieniężnych.  

5.1.3.3 co najmniej 6 osób posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej minimum pierwszego 
 stopnia zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 

 2005 r. Nr 145, poz.  1221 tekst jednolity z późn. zm.) oraz 1 osobę posiadającą licencję 
 pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia zgodnie z art. 27 ww. ustawy. 

5.2.    Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

 zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
 niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 

 sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
 niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu  pisemne 

 zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
 korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (zaleca się aby zobowiązanie określało zakres 

 dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego 

 podmiotu przez wykonawcę przy wykonaniu zamówienia, charakter stosunku jaki będzie łączył 
 Wykonawcę z innym podmiotem, zakres i okres udziału innego podmiotu w wykonywaniu 

 zamówienia) zgodnie z pkt 6.1.8) SIWZ - oryginał!!. 
5.3.   Wykonawca, który nie wykaże, iż spełnia wszystkie warunki określone w pkt 5.1. SIWZ   

 zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.   

5.4.   Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu i ocena braku podstaw do wykluczenia 
 zostaną dokonane zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte  

 w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 6.1.3) – 6.1.8) SIWZ. 
 

6.  Dokumenty i oświadczenia: 

6.1.  Dokumenty i oświadczenia niezbędne do przeprowadzenia postępowania, wymagane  
 od Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie: 

1)  wypełniony formularz oferty wg załącznika Nr 1 do SIWZ; 
2)  oświadczenie, że Wykonawca wykona zamówienie własnymi siłami lub określi część 

 zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom wg załącznika Nr 2 do SIWZ;  
3)  wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy 

 pzp wg załącznika Nr 3 do SIWZ; 

4)  wypełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia na 
 podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp wg załącznika Nr 4 do SIWZ; 

5)  aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
 gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji  

 w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, 

 wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (nie  dotyczy 
 osób fizycznych); 

6)  lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) lub 
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 informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej wg załącznika nr 5 do 
 SIWZ; 

7) aktualna koncesja ministra spraw wewnętrznych i administracji na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie wykonywania usług ochrony - na potwierdzenie spełnienia 
warunku określonego w pkt 5.1.1 SIWZ. 

8)  wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również  wykonywanych 
 usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

 prowadzenia działalności jest krótszy  - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, 

 dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wg załącznika nr 6 
 do SIWZ wraz z dowodami, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, z zastrzeżeniem 

 pkt 6.12. – 6.13 SIWZ – na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w punkcie 
 5.1.2. SIWZ. 

9)  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

 odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
 zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zmówienia, a także 

 zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania 
 tymi osobami wg załącznika nr 7 do SIWZ - na potwierdzenie spełnienia warunku 

 określonego w pkt 5.1.3 SIWZ. 
10) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień wg 

załącznika nr 8 do SIWZ - na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w 
punkcie 5.1.3. SIWZ; 

11)  pisemne zobowiązanie, lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 5.2. SIWZ, o ile 
 Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 

 ustawy pzp; 

12)  pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania 
 Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy. 

6.2.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
 Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6.1.5) SIWZ składa dokument 

 wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający 
 odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 

 Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

 składania ofert; 
6.3.  Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

 miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 6.2. SIWZ, zastępuje 
 się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym  organem 

 sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

 odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
 miejsce zamieszkania.  

6.4.   Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  
 w pkt 5.1. SIWZ polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26  

 ust. 2b ustawy pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia 

 Wykonawca zobowiązany jest w odniesieniu do tych podmiotów przedstawić dokumenty, o 
 których mowa w pkt 6.1.4.) - 6.1.5) SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 6.2. - 6.3. SIWZ; 

6.5.   Wymienione w pkt 6.1. – 6.4. SIWZ dokumenty i oświadczenia muszą być załączone do oferty. 
6.6.   Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy pzp Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym 

 terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 6.1.3) – 
 6.1.11) SIWZ, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane 

 dokumenty i oświadczenia zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do 

 ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegać 
 będzie odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na 

 wezwanie dokumenty i oświadczenia powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę 
 warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub 

 roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w 

 którym upłynął termin składania ofert. 
6.7.   Składane dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału, za wyjątkiem dokumentów  

 o których mowa w pkt 6.1.4) – 6.1.5) , 6.1.7) – 6.1.10) SIWZ, które mogą być przedstawione 
 w formie kserokopii poświadczonej na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 

 lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy, z zastrzeżeniem pkt. 6.8. SIWZ. 
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6.8.   Kopie dokumentów dotyczących podmiotów, o których mowa w pkt 6.4. SIWZ poświadczają  
 za zgodność z oryginałem te podmioty. 

6.9.   Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

 dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest 
 nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

6.10.   W przypadku dokumentów, o których mowa w pkt 6.1.4) – 6.1.5), 6.1.7) – 6.1.10) SIWZ 
 sporządzonych w języku obcym, należy je złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.  

6.11.   Jeżeli w treści dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 6.1.4) - 6.1.12) SIWZ podane 

 zostały wartości kwotowe wyrażone w walutach innych niż złoty polski zostaną  one przeliczone 
 wg Tabeli A kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego z dnia zamieszczenia 

 ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
6.12.   Dowodami, o których mowa w pkt 6.1.8) SIWZ, są: 

6.12.1 poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub 

 usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3  miesiące 
 przed upływem terminu składania ofert; 

6.12.2 w przypadku zamówień na dostawy lub usługi – oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z  
            uzasadnionych przyczyn o obiektywnych charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

          poświadczenia, o którym mowa w pkt 6.12.1. SIWZ. 
 Uwaga: W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie od 

 20 lutego 2013 r. do 20 lutego 2014 r. Wykonawca w miejsce poświadczeń, o których 

 mowa w pkt 6.12.1. SIWZ może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie 
 usług określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w  sprawie 

 rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te 
 dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). 

6.13.  W przypadku, gdy dostawy lub usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 6.1.8) 

 SIWZ zostały wcześniej wykonane na rzecz Zamawiającego, o którym mowa w pkt 1 SIWZ, 
 Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 6.1.8. SIWZ. 

6.14.  W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa w pkt 6.1.8) SIWZ 
 budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia lub innego dokumentu wynika, że 

 zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie Zamawiający może 
 zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy lub usługi były 

 lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów, 

 bezpośrednio Zamawiającemu. 
6.15.   Z treści dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 6.1. – 6.14. SIWZ musi wynikać 

 jednoznacznie, iż postawione przez Zamawiającego warunki i wymagania zostały spełnione.  
 

7.  Pełnomocnictwo: 

 Pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 
 cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) winno być złożone w formie oryginału lub kopii 

 poświadczonej notarialnie. 
 

8.  Cena oferty: 

1)  cena oferty, uwzględniająca należny podatek VAT (cena brutto), podana w załączniku Nr 1  
 do SIWZ stanowi cenę brutto ryczałtowego wynagrodzenia miesięcznego za wykonanie usługi 

 będącej przedmiotem zamówienia określonej w SIWZ.   
2)  cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich, po zaokrągleniu do pełnych groszy - dwa 

 miejsca po przecinku (końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i 
 wyższe zaokrągla się do 1 grosza);  

3)  cena oferty podana przez Wykonawcę zawiera w sobie wszystkie koszty związane z realizacją 

 przedmiotu zamówienia, jest stała przez cały okres trwania umowy i w żadnym przypadku nie 
 podlega zmianom z jakiegokolwiek powodu; 

4)  cena oferty obejmować będzie wyrażoną w jednostkach pieniężnych i podlegającą zapłacie 
 przez Zamawiającego wartość wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z wykonaniem 

 zamówienia; 

5)  ceną w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U.  
 Nr 97, poz. 1050) jest wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający 

 zobowiązany jest zapłacić za przedmiot zamówienia; w cenie uwzględnia się podatek od 
 towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż 
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 towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem 
 akcyzowym, z zastrzeżeniem pkt 8.9) SIWZ; 

6)  cena oferty podana w załączniku Nr 1 do SIWZ musi być podana cyfrą i słownie,  

 z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;  
7)  prawidłowe ustalenie należnej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie  z 

 przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. 
 Nr 177, poz. 1054 - tekst jednolity z późn. zm.); 

8)  w celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

 Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
 wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający doliczy do ceny przedstawionej  

 w ofercie podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie  
 z obowiązującymi przepisami – w przypadku takim Wykonawca w ofercie (załącznik nr 1 do 

 SIWZ) podaje cenę bez podatku od towarów i usług i zawiera informację o obowiązku 

 podatkowym Zamawiającego dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. 
Zamawiający poprawi omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy pzp.  

 
9. Oferta kilku Wykonawców (współpartnerów): 

 Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Wykonawców (współpartnerów) wchodzących w 
 skład konsorcjum lub Spółki cywilnej musi być przedstawiona jako jedna oferta, od jednego 

 podmiotu i spełniać następujące wymagania: 

1)  współpartnerzy (zgodnie z art. 23 ustawy pzp) muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do 
 reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do 

 reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia 
 publicznego. Umocowanie winno zostać przedłożone wraz z ofertą; 

2)  każdy ze współpartnerów oddzielnie musi złożyć dokumenty wymienione w pkt 6.1.4) – 

 6.1.6) SIWZ; 
3)  dokumenty, o których mowa w pkt 6.1.3), 6.1.7) - 6.1.11) SIWZ powinny potwierdzać  wspólne 

 (łączne) spełnienie przez współpartnerów wymagań i warunków udziału w postępowaniu – 
 dokumenty przedstawia jeden lub kilku współpartnerów;  

4)  każdy ze współpartnerów oddzielnie poświadcza za zgodność z oryginałem kopie 
 dokumentów jego dotyczących; 

5)  oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 

 współpartnerów; 
Uwaga!  Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania; 

6)  wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem 
 (liderem); 

7)  wypełniając formularz oferty (załącznik Nr 1 do SIWZ), jak również inne dokumenty 

 powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać 
 dane dotyczące wszystkich współpartnerów, a nie ich pełnomocnika – lidera lub jednego ze 

 współpartnerów; 
8)  w przypadku złożenia przez Wykonawców występujących wspólnie zabezpieczenia należytego 

 wykonania umowy w formie gwarancji, dokument ten powinien być wystawiony na wszystkich 

 współpartnerów łącznie, a nie ich pełnomocnika lub jednego ze współpartnerów. 
 

10. Podwykonawstwo: 
 Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia Podwykonawcom wykonania przedmiotu 

 zamówienia. 
 Zamawiający zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy pzp żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie 

 części zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcom (w tym również podmiotom, o 

 których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy pzp).  
 

11. Zamówienie uzupełniające: 
 Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

 

12. Wybór oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej: 
  Zamawiający nie będzie korzystał z aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej 

 oferty. 
 

13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: 
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  Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 
 

14. Oferty częściowe: 

  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
 

15. Jedna oferta od jednego Wykonawcy: 
 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

 

16. Oferty wariantowe: 
  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 
17. Sposób przygotowania ofert: 

1)  oferta sporządzona według załącznika Nr 1 do SIWZ oraz załączniki do oferty powinny być 

 napisane czytelnie w języku polskim, nieścieralnym atramentem - na maszynie do pisania, 
 komputerze lub czytelnym pismem ręcznym, z zastrzeżeniem pkt 17.3) SIWZ; 

2)  oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące jej integralną część muszą być podpisane 
 przez Wykonawcę lub osoby upoważnione; 

3)  dołączone do oferty dokumenty w formie kopii (kserokopii) muszą być czytelne, opatrzone 
 klauzulą „za zgodność z oryginałem” i czytelnym podpisem zawierającym co najmniej pełne 

 nazwisko składającego oświadczenie lub pieczęcią imienną i parafką składającego 

 oświadczenie;  
4)  zaleca się, aby każda zapisana strona (kartka) oferty była ponumerowana kolejnymi 

 numerami; 
5)  każda zapisana strona oferty winna być podpisana albo zaparafowana przez 

 Wykonawcę lub osoby upoważnione; 

6)  wszelkie poprawki w treści oferty muszą być sygnowane podpisem Wykonawcy lub jego 
 pełnomocnika; 

7)  oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być trwale spięta; 
8)  w przypadku złożenia dokumentów sporządzonych w języku obcym, należy je złożyć wraz  

 z tłumaczeniem na język polski; 
9)  pożądane przez Zamawiającego jest złożenie wraz z ofertą spisu treści z wyszczególnieniem 

 ilości stron wchodzących w jej skład. 

 
18. Okres związania ofertą: 

 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. Bieg 
 terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

19. Ogląd miejsca zamówienia:  
  Zaleca się dokonanie wizji lokalnej terenu objętego zamówieniem. Miejsce realizacji 

 zamówienia można obejrzeć, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod tel. 68 412 50 01 w 
 godzinach od 7:30 do 15:30. 

 
20.  Koszt przygotowania oferty: 

 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty w miejscu 
 wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 
21. Wadium 

1)  Wykonawca jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert do wniesienia wadium w 

 wysokości 1.500,00 złotych (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100), zgodnie z art. 45 ust. 6 

 ustawy  pzp w jednej lub kilku następujących formach: 

a.  pieniądzu (przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego); 

b.  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z 

 tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c.  gwarancjach bankowych, 

d.  gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e.  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

 dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 

 2007 r. Nr 42, poz. 275 – tekst jednolity z późn. zm.); 
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2)  wadium zgodnie z art. 45. ust. 3 ustawy pzp musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego 

 terminu składania ofert, tj. do 11.12.2013 roku do godz. 9.00. 

Uwaga: 

3)  w przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, powinny 

 one być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące 

 elementy: 

a.  nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia (Wykonawcy), beneficjenta 

 gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej 

 udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; 

b.  określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem; 

c.  kwotę gwarancji lub poręczenia; 

d.  termin ważności gwarancji lub poręczenia; 

e.  zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowego i nieodwołalnego zapłacenia kwoty gwarancji na 

 pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: 

  Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy pzp nie złożył 

 dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp lub pełnomocnictw, 

 chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, 

  Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach określonych 

 w ofercie, 

  Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

  zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 

4)  wniesienie wadium w formie poręczenia lub gwarancji będzie skuteczne, jeżeli do podanego w 

 ppkt 2) terminu zostanie ono zdeponowane w kasie w siedzibie Zamawiającego (pok. 03 – I 

 piętro); 

5)  wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli do podanego w ppkt 2) terminu 

 znajdzie się ono na rachunku bankowym Zamawiającego; 

6)  wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Miejskiego Ośrodka Sportu  i 

 Rekreacji w Zielonej Górze PKO BP SA Oddział 1 w Zielonej Górze 94 1020 5402 0000 

 0902 0276 7374 z dopiskiem: „Wadium – Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku 

 Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz 

 konwój gotówki”; 

7)  wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym; 

8)  Zamawiający zwraca wadium: 

a.  wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu 

 postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza  z 

 zastrzeżeniem pkt 21.13) SIWZ; 

b.  Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza - niezwłocznie po zawarciu 

 umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego 

 wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano; 

c.  niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania 

 ofert; 

9)  Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu  zwrócono 

 wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia 

 odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza – Wykonawca wnosi wadium w 

 terminie określonym przez Zamawiającego; 

10)  w przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem 

 ważności wadium wezwie Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do 

 przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do 

 zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze 

 oferty najkorzystniejszej, wezwanie skierowane zostanie jedynie do wykonawcy, którego 

 ofertę wybrano jako najkorzystniejszą; 

11)  jeżeli wadium zdeponowano w kasie w siedzibie Zamawiającego (pok. 03 - I piętro), 

 Wykonawcy winni je odebrać osobiście po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia 

 publicznego. 
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Uwaga: 

12)  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

 wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy pzp, nie złożył dokumentów lub 

 oświadczeń, o których mowa w pkt 25 ust. 1 ustawy pzp lub pełnomocnictw, chyba że 

 udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie; 

13)  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 

 wybrana: 

a.  odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 

 ofercie, albo 

b.  nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo 

c.  zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 

 po stronie Wykonawcy.  

 
22. Opakowanie oferty: 

 Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy, 
 adresem Zamawiającego i napisem: 

 

„Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. 
Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki”  

z dopiskiem: 
„Nie otwierać przed godziną 9.15 dnia 11.12.2013 r. ” 

 
23. Składanie ofert: 

1)  oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w 

 Zielonej Górze – Centrum Rekreacyjno-Sportowe, ul. Sulechowska 41, 65-022 Zielona Góra, 
 pokój nr 05 – sekretariat w terminie do dnia 11.12.2013 roku do godz. 9.00; 

2)  ofertę złożoną po terminie niezwłocznie zwraca się Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy 
 pzp; 

3)  Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwe opakowanie oferty lub 

 złożenie jej w niewłaściwym miejscu; 
4)  Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy pzp oferty składane w 

 postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich  otwarcia, 
 z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

 przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie 

 składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Stosowne zastrzeżenie 
 Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą, w przeciwnym razie cała oferta zostanie 

 ujawniona.  
5)  Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 

 Wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”; 
6)  zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy pzp Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa  

 w art. 86 ust. 4 ustawy pzp. 

 
24.   Zmiana lub wycofanie oferty: 

1)   Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 
 oferty wyłącznie przed upływem terminu do składania ofert. Wprowadzenie zmian do 

 oferty wymaga złożenia przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika pisemnego powiadomienia  

 o wprowadzeniu zmian. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich 
 samych zasad jak oferta (pkt 22 SIWZ), z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA”. W przypadku 

 wprowadzenia więcej niż jednej zmiany do złożonej oferty każdą kopertę z powiadomieniem o 
 wprowadzeniu zmian, należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr …”. Po stwierdzeniu 

 poprawności wprowadzenia zmian do oferty koperta (koperty) oznakowana dopiskiem 
 „ZMIANA” zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany, a jej 

 zawartość uznana za integralną część oferty; 

2)   Wykonawca ma prawo przed upływem terminu do składania ofert wycofać złożoną 
 ofertę. Wycofanie oferty wymaga złożenia przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika 

 pisemnego powiadomienia o wycofaniu oferty. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być 
 złożone wg takich samych zasad jak oferta (pkt 22 SIWZ), z dodatkowym oznaczeniem 

 „WYCOFANIE”. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty 



Znak sprawy: A.2300.10.2013                                           Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
                                                                                                   

 zawierające oferty, których dotyczy „WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane 
 Wykonawcom bez otwierania.   

 

25.   Otwarcie ofert: 
1)  Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 11.12.2013 roku o godz. 9.15 w siedzibie 

 Zamawiającego tzn. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze – Centrum 
 Rekreacyjno-Sportowe, ul. Sulechowska 41, 65-022 Zielona Góra, pokój nr 12; 

2)  w części jawnej postępowania, bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę 

 jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  
3)  podczas otwarcia ofert podaje się dane zgodnie z art. 86 ust 4 ustawy pzp. Nie ujawnia się 

 informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
 nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, 

 że nie mogą być one udostępniane; 

4)  informacje dotyczące kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz informacje  
 z otwarcia ofert przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy  otwarciu 

 ofert, na ich wniosek; 
5)  w części niejawnej posiedzenia Komisji, w której mogą uczestniczyć tylko członkowie Komisji, 

 będzie dokonywana ocena ofert. 
 

26.   Ocena ofert: 

1)  w pierwszej kolejności każda z ofert podlegać będą ocenie formalnej, a następnie 
 przeprowadzana będzie ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w 

 postępowaniu zgodnie z pkt 5 SIWZ;  
2)  zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy pzp Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, 

 którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne ich 

 wykluczenia, z  zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp; 
3)  w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących 

 treści złożonej oferty. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą  
 negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy pzp 

 dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści; 
4)  Zamawiający poprawi w ofercie: 

a)  oczywiste omyłki pisarskie; 

b)  oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
 poprawek; 

c)  inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian  
 w treści oferty  

 niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona; 

5)  po dokonaniu ww. czynności Komisja dokona oceny ofert według kryteriów opisanych  
 w punkcie 27 SIWZ; 

 
27.   Kryteria oceny ofert: 

  Oferty oceniane będą według poniższych "wag" (znaczenia): 

  cena oferty         100% 

  Przy ocenie wysokości proponowanej ceny najwyżej będzie punktowana oferta proponująca  

 najniższą cenę (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty uzyskają  
 odpowiednio mniejszą liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku -   

 końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01  
 pkt) po przeliczeniu wg wzoru: 

      Cena oferty z najniższą ceną (zł) 
ilość punktów oferty badanej  =  ---------------------------------------       x 100 pkt x 100 % 

     Cena oferty badanej  (zł) 

 
28.   Odrzucenie ofert: 

  Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy pzp. 
 

29.  Unieważnienie postępowania: 

  Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy pzp. 



Znak sprawy: A.2300.10.2013                                           Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
                                                                                                   

 
30.  Udzielenie zamówienia: 

 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

 wymaganiom określonym w ustawie pzp oraz w niniejszej SIWZ i została oceniona jako 
 najkorzystniejsza (uzyskała najwyższą liczbę punktów) w oparciu o podane w ogłoszeniu o 

 zamówieniu i niniejszej SIWZ kryteria oceny ofert. 
 

31.   Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

 w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 
1)   niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, 

 którzy złożyli oferty, o: 
a)   wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

 adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz 

 nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy 
 Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium 

 oceny ofert i łączną punktację;  
b)   Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

c)   Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 
 uzasadnienie faktyczne i prawne; 

d)   terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy pzp, po którego upływie umowa  

 w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta;  
2)   niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieszcza informacje,  

 o których mowa w punkcie 31.1a SIWZ, również na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka 
 Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze (www.mosir.zgora.pl)  oraz w miejscu publicznie 

 dostępnym w swojej siedzibie – tablica ogłoszeń; 

3)   Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie liczonym od dnia 
 przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie krótszym niż:  

a)  5 dni – jeżeli zawiadomienie przesłano w sposób, o którym mowa w pkt 33.2) SIWZ; 
b)  10 dni – jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób; 

4)   zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy pzp Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia 
 publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt 31.3) SIWZ jeżeli: 

a)  w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta; 

b)   w postępowaniu o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
 podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego 

 Wykonawcy;    
5)   Wykonawca jest zobowiązany skontaktować się z Zamawiającym w terminie wskazanym  

 w zaproszeniu do podpisania umowy w celu uzgodnienia wszystkich szczegółowych kwestii 

 technicznych (np. numeru konta, reprezentanta Wykonawcy) zawieranej umowy; 
6)   w przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcy, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy pzp, 

 Zamawiający przed podpisaniem umowy wymaga złożenia umowy regulującej współpracę 
 Wykonawców; 

7)   w przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcy, który zamierza powierzyć realizację 

 przedmiotu zamówienia Podwykonawcom, Zamawiający przed podpisaniem umowy wymaga 
 przedstawienia umowy regulującej współpracę Wykonawcy z Podwykonawcami; 

8)  przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kopię 
 opłaconej i aktualnej polisy OC w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej związanej z 
 przedmiotem zamówienia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących 
 zatrudnionych pracowników oraz osób trzecich i mienia - w przypadku gdy termin 
 obowiązywania polisy będzie się kończył przed terminem zakończenia umowy, Wykonawca na 
 14 dni przed upływem tego terminu, ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu dokument o 
 kontynuacji ubezpieczenia o którym mowa w punkcie 3.14 SIWZ.; 
9) przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kopie 

aktualnych licencji pracowników ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia wskazanych w 
wykazie osób zgodnie z art. 26 i 27 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz.  1221 tekst jednolity z późn. zm.); 

10) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 lub 1a ustawy pzp. 

http://www.mosir.zgora.pl/
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32.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:  

 Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
33.   Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: 

1)  wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane przez  Zamawiającego  
 Wykonawców wymagają formy pisemnej – złożenia oryginału pisma lub dokumentów w 

 formie określonej w pkt 6.7. oraz 7 SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 33.2) SIWZ; 

2)  dla zachowania terminów określonych w postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość 
 przekazania dokumentów, o których mowa w pkt 33.1) SIWZ za pomocą faksu, pod 

 warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia w formie, o której mowa w pkt 33.1) SIWZ; 
3)  zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy pzp Zamawiający i Wykonawca są zobowiązani do 

 potwierdzenia na żądanie drugiej strony faktu otrzymania za pomocą faksu dokumentów,  

 o których mowa w pkt. 33.1) SIWZ; 
4)  w przypadku niepotwierdzenia faktu otrzymania dokumentów za pomocą faksu Zamawiający 

 uzna, iż dokumenty dotarły czytelne do Wykonawcy w dniu i godzinie ich nadania (zgodnie  
 z raportem rejestru połączeń urządzenia faksowego); 

5)  pytania do treści SIWZ przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli 
 ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu, o którym mowa w punkcie 34 

 SIWZ; 

6)  w przypadku błędnie podanego nr telefonu, faksu lub braku komunikacji z Wykonawcą, 
 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nie otrzymania informacji związanych  

 z postępowaniem; 
7)  Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcami telefonicznie oraz drogą 

 elektroniczną; 

 
34.   Udzielanie wyjaśnień: 

1)  Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ; 
2)  Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 

 terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt 34.3) SIWZ; 
3)  Zamawiający udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął 

 do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 

 terminu składania ofert; 
4)  jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa w pkt 

 34.3) SIWZ lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający udzieli wyjaśnień lub pozostawi 
 wniosek bez rozpoznania; 

5)  zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy pzp przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg 

 terminu, o którym mowa w pkt 34.3) SIWZ; 
6)  treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał 

 SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej Miejskiego 
 Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze (www.mosir.zgora.pl ); 

7)  osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach organizacyjnych 

 jest Dudzińska Agnieszka - Kierownik Działu Administracji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
 w Zielonej Górze.  

8)  pytania należy kierować na adres: 
 

  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
  Centrum Rekreacyjno - Sportowe 

  ul. Sulechowska 41, 65-022 Zielona Góra 

  Fax nr (+48) 68 412 50 09 
 

35.  Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu: 
1)  w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

 zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim 

 Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej Miejskiego 
 Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze (www.mosir.zgora.pl). Zmiana treści SIWZ  stanowi 

 jej integralną część; 
2)  Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ 

 nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas 

http://www.mosir.zgora.pl/
http://www.mosir.zgora.pl/
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 na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający 
 poinformuje wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację  

 na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze 

 (www.mosir.zgora.pl ); 
3)  jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 

 Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia; 
4)  Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści ogłoszenia  

 o zamówieniu konieczny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach; 

5)  jeżeli zmiana treści ogłoszenia będzie istotna, w szczególności dotyczyć będzie określenia 
 przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału  

 w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia Zamawiający przedłuży termin składania 
 ofert o czas niezbędny na wprowadzenia zmian w ofertach; 

6)  niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zmianie 

 ogłoszenia Zamawiający zamieści informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie 
 internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze (www.mosir.zgora.pl ). 

 
36.  Środki ochrony prawnej: 

 Jeżeli Wykonawca lub inny podmiot, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

 zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez  Zamawiającego 

 przepisów ustawy pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy pzp.  
 
36.1.  Odwołanie. 

1)  odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy pzp czynności 
 Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 

 do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy pzp; 
2)  jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych  

 na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
a)  wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę; 

b)  opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

c)  Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
d)  odrzucenia oferty odwołującego;  

3)  odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 
 zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 

 określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

 odwołania; 
4)  odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 

 elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
 ważnego kwalifikowanego certyfikatu;  

5)  odwołanie, wnosi się w terminie liczonym od dnia przesłania informacji o czynności 
 Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia: 

c)  5 dni – jeżeli zostały przesłane w sposób, o którym mowa w pkt 33.2) SIWZ; 

d)  10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób; 
6)  odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi się 

 w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień publicznych lub 
 SIWZ na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze 

 (www.mosir.zgora.pl ); 

7)  odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 36.1.5) i 6) SIWZ wnosi się w terminie  
 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 

 powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; 
8)  odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

 odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego  terminu; 

9)  w przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 
 SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert; 

10)  w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 
 ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajowa Izbę Odwoławczą;  

11)  Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
 Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy pzp czynności podjętej przez niego lub 

 zaniechaniu czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy pzp, na które nie 

 przysługuje odwołanie, o którym mowa w pkt 36.1.2) SIWZ; 

http://www.mosir.zgora.pl/
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12)  w przypadku uznania zasadności przekazanej informacji, o której mowa w pkt 36.1.11) SIWZ 
 Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym 

 Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie pzp dla tej czynności; 

13)  na czynności o których mowa w pkt 36.1.12) SIWZ nie przysługuje odwołanie, z 
 zastrzeżeniem pkt 36.1.2) SIWZ; 

 
36.2.  Skarga do sądu: 

1)  na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

 odwoławczego przysługuje skarga do sądu; 
2)  skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

 Zamawiającego; 
3)  skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni  

 od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis 

 przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest 
 równoznaczne z jej wniesieniem; 

4)  Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przekazuje skargę wraz z aktami postępowania 
 odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania; 

5)  skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz 
 zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich 

 uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o zmianę orzeczenia lub o zmianę 

 orzeczenia w całości lub w części; 
6)  w postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania 

 odwołania ani występować z nowymi żądaniami. 
 

37. Waluta w jakiej mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a 

Wykonawcą:  
 Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 

 
38. Zaliczki: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 
39. Zmiany postanowień zawartej umowy: 

  Możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

   oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy wraz z określeniem warunków takich 
           zmian zawarta jest w projekcie umowy stanowiącym załącznika Nr 9 do SIWZ. 

 
40. Inne postanowienia 

 Sprawy nie określone w niniejszej SIWZ będą podlegać rozstrzygnięciom na podstawie 

 przepisów ustawy pzp. 
 

                                                                                      
 Podpisy członków komisji:         

 1. Marta Poźniak      - przewodniczący komisji   

 2. Agnieszka Dudzińska      - sekretarz komisji   

 3. Bożena Sąsiadek           - członek komisji                  
     

 
               ZATWIERDZAM 

 

                              Dyrektor  

             Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

                Robert Jagiełowicz  

             

 Zielona Góra, dnia 02.12.2013 r.
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

Formularz Ofertowy 

Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego,  

ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze  

oraz konwój gotówki 

ZAMAWIAJĄCY:   

    Miasto Zielona Góra – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
    ul. Sulechowska 41; 65-022 Zielona Góra 

    tel. (+48) 68 412 50 01, faks (+48) 68 412 50 09 
   NIP: 929 011 78 43, REGON: 000986923 

   

 

1.  WYKONAWCA  - należy podać pełną nazwę Wykonawcy składającego ofertę 

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

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

adres............................................................................................................................................. 

tel. ....................................................................fax ...................................................................... 

REGON ........................................................    NIP ....................................................................... 

województwo …………………………………. 

upełnomocniony przedstawiciel 

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

2.  Stosownie do pobranej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – oferujemy 

wykonanie przedmiotu zamówienia w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 

r. za ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne brutto:............................................złotych   

 (słownie:.............................................................................................................................) 

3.  Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty na Zamawiającym spoczywał będzie 
 obowiązek podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 

 dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, a cena określona w pkt 2 niniejszej 
 oferty nie uwzględnia podatku od towarów i usług (skreślić cały punkt jeśli nie dotyczy). 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ wraz z wprowadzonymi do niej zmianami  

(w przypadku wprowadzenia ich przez Zamawiającego), nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz 
zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty.  

5. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki zawarte w SIWZ. 

6. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminie: od 01.01.2014 r. do 

31.12.2014 r. 

7. Oświadczamy, że jest nam znany, sprawdzony i przyjęty zakres prac objęty zamówieniem. 

8. Wadium w kwocie 1.500,00 wniesione zostało w dniu .................. w formie 

…………………….……………….……………… (wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na rachunek 
bankowy nr ……………………………………………………………………………….); 

9. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy stanowiący załącznik Nr 9 do SIWZ akceptujemy 
bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia  umowy w 

miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

10. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tzn. 
przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
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11. Jako zasadnicze załączniki będące integralną częścią niniejszej oferty, a wynikające ze SIWZ 
załączamy wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia: 

1) oświadczenie, że Wykonawca wykona zamówienie własnymi siłami lub określi część 

 zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom wg załącznika Nr 2 do SIWZ;  

2) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy pzp wg 

załącznika Nr 3 do SIWZ; 

3) wypełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia na podstawie 

art. 24 ust. 1 ustawy pzp wg załącznika Nr 4 do SIWZ; 

4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji  

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (nie dotyczy 

osób fizycznych); 

5) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) lub informacja 

o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej wg załącznika nr 5 do SIWZ; 

6) aktualna koncesja ministra spraw wewnętrznych i administracji na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie wykonywania usług ochrony - na potwierdzenie spełnienia warunku 
określonego w pkt 5.1.1 SIWZ. 

7) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych 

usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy  - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, 

dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wg załącznika nr 6 do 
SIWZ wraz z dowodami, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, z zastrzeżeniempkt 

6.12. – 6.13 SIWZ – na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w punkcie 5.1.2. 

SIWZ. 

8) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

 odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
 zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zmówienia, a także 

 zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi 
 osobami wg załącznika nr 7 do SIWZ - na potwierdzenie spełnienia warunku 

 określonego w pkt 5.1.3 SIWZ. 

9) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
 wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień wg 

 załącznika nr 8 do SIWZ - na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w punkcie 
 5.1.3. SIWZ; 

10) pisemne zobowiązanie, lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 5.2. SIWZ, o ile 

 Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 
 ustawy pzp; 

11) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania 
 Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy 

12)  .…………………………………………… 

 
 

 
Ofertę sporządzono dnia .................................... 

 
 

 

 
      .............................................................................. 
                       Wykonawca  
              lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 
O Ś W IA D C Z E N I E  

 

 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na ochronę fizyczną osób 

i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze 

oraz konwój gotówki 

ja/my (imię nazwisko) 

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

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

reprezentując firmę (nazwa firmy) 

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

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

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

jako pełnomocny przedstawiciel reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/my, że wykonamy 

zamówienie w pełni siłami własnymi / wykonamy zamówienie z udziałem podwykonawców, którym 

powierzymy realizację zamówienia w zakresie*: 

 
1. ............................................................................................................................................... 

 

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

2. ...............................................................................................................................................  
  

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

 
3. ............................................................................................................................................... 

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

 
 

 
* - niepotrzebne skreślić 

 

 
 

dnia .......................... 
 

 

 
 

      .............................................................................. 
                           Wykonawca  
              lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 
 

 

O Ś W IA D C Z E N I E  
O  S P EŁ N I AN I U  W AR U N K Ó W 

 
 

art. 22 ust. 1  pkt 1 - 4  ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907- tekst jednolity z późn. zm.) 
 

 
 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na ochronę fizyczną osób 

i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze 

oraz konwój gotówki 

ja/my (imię nazwisko)  

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

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

reprezentując firmę (nazwa firmy) 

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

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

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

jako pełnomocny przedstawiciel reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/ my, że  

spełniam/ my warunki dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 
 

dnia .......................... 

 
 

 
 

      .............................................................................. 
                           Wykonawca  
              lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 

 

 
 

O Ś W IA D C Z E N I E  
O  B R AK U  P O DS TA W D O  W Y KL U C Z EN I A  

 

 
na podstawie  art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907- tekst jednolity z późn. zm.) 
 

 

 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na ochronę fizyczną osób 

i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze 

oraz konwój gotówki 

ja/my (imię nazwisko)  

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

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

 reprezentując firmę (nazwa firmy)  

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

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

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

jako pełnomocny przedstawiciel reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/ my, że  

nie podlegam/my wykluczeniu z niniejszego postępowania na podstawie przesłanek określonych w 

art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 

poz. 759 - tekst jednolity z późn. zm.). 

 
 

 
 

dnia ................................... 

 
 
 
      .............................................................................. 
                           Wykonawca  
              lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 



Znak sprawy: A.2300.10.2013                                           Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
                                                                                                   

 
ZAŁĄCZNIK NR 5 

 

 
 

I N F O R M A CJ A  

 
składana na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907- tekst jednolity z późn. zm.) 
 

 
 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na ochronę fizyczną osób 

i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze 

oraz konwój gotówki 

ja/my (imię nazwisko) 

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

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

reprezentując firmę (nazwa firmy) 

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

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

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

jako pełnomocny przedstawiciel reprezentowanej przeze mnie firmy informuję/ my, że nie należę/my 

do grupy kapitałowej1 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 - tekst jednolity z 

późn. zm.).  

 

 

dnia .......................... 

 

 
 

      .............................................................................. 
                             Wykonawca  
                    lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy 

 

 

 
 

 
 

                                                 
1 Ilekroć w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) jest mowa o 

grupie kapitałowej - rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni 
przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. 
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ZAŁĄCZNIK NR 6 

 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na  ochronę 

fizyczną osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 

w Zielonej Górze oraz konwój gotówki przedstawiam/ my: 

 
WYKAZ WYKONANYCH USŁUG,  

a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 

tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 

dostawy zostały wykonane wraz z dowodami1, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie 

 

Lp. 
Zakres (przedmiot) zamówienia i 

wartość zamówienia(brutto)2  

Okres (data) 
wykonania 

DD-MM-RRR 

Nazwa podmiotu, 
na rzecz którego 
zostały wykonane 

usługi 

Uwagi3 

     

     

     

 

 

dnia ................................... 
                     

                                        
      ............................................................................. 
                             Wykonawca  
                    lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy 

                                                 
1 Szczegółowe wymagania w zakresie dowodów określa pkt 6.12 – 6.13 SIWZ; 

2 Szczegółowy opis zakresu zrealizowanych zadań, potwierdzający wymagania postawione w pkt 5.1.2. SIWZ. 
3 W przypadku, gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu podmiotów lub osób trzecich, należy wpisać „zobowiązanie do współpracy z 
osobą/podmiotem” i jednocześnie załączyć do oferty zobowiązanie tego podmiotu lub osoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 
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ZAŁĄCZNIK Nr 7 

 

 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na  ochronę 

fizyczną osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 

w Zielonej Górze oraz konwój gotówki przedstawiam/ my: 

 

 
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ  

W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

 

Lp 

 

Stanowisko 
(funkcja) 

Lata 
doświadczenia 

Nazwisko i 

imię 

 

Kwalifikacje 

Zawodowe 
(licencja) 

 

 
Zakres wykonywanych 

czynności 
 

Podstawa 

dysponowania 

o której mowa 
w pkt 5.2.SIWZ 4 

1 2 3 4 5 6 

 

1. 
    

 

2.     

 

3.     

 

4.     

 

5.     

 

 

 

 
 

 
 …................................................. dnia ……………………………                       

        
 

 

  
                                                                                                             

     ……………………………………............................... 
                           Wykonawca  
      lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy 

                                                 
4 W przypadku, gdy wykonawca dysponuje wskazaną osobą na podstawie stosunku prawnego łączącego go bezpośrednio z tą osobą, należy 
wpisać „dysponowanie bezpośrednie”. Natomiast w przypadku, gdy wskazana osoba jest udostępniana przez inny podmiot (podmiot trzeci), 

należy wpisać „dysponowanie pośrednie” i jednocześnie załączyć do oferty zobowiązanie tego podmiotu (podmiotu trzeciego) do oddania 

wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. (oryginał) 
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ZAŁĄCZNIK NR 8 

  

 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na  ochronę 

fizyczną osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 

w Zielonej Górze oraz konwój gotówki przedstawiam/ my: 

 

ja/my (imię nazwisko) 

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

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

reprezentując firmę (nazwa firmy) 

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

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

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

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

jako pełnomocny przedstawiciel reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/ my, że wskazane w 
załączniku nr 7 osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają uprawnienia 

wymagane w pkt 5.1.3. SIWZ. 
 

 
 

 

dnia .......................... 
 

 
 

 

      .............................................................................. 
                         Wykonawca  

lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 9 

 

PROJEKT UMOWY 

 

 

zawarta w dniu ............................... w Zielonej Górze pomiędzy: 

 

Miastem Zielona Góra - Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji z siedzibą w Zielonej Górze,   

ul. Sulechowska 41, 65-022 Zielona Góra, NIP 929-011-78-43, REGON 000986923, reprezentowanym 

przez: 

1. Roberta Jagiełowicza –  Dyrektora 

przy kontrasygnacie: Olgi Barczyńskiej –  Głównego Księgowego 

zwanym w treści umowy „Zamawiającym” z jednej strony, 

 

a  

 

……………………………………………………………………. z siedzibą w…………………………...  przy 

ul…………………………………, zarejestrowanym w Wydziale …….... Krajowego Rejestru Sądowego w 

………………………….. pod nr …………, kapitał zakładowy w wysokości ………………, NIP………………..……., 

Regon……………………….… lub (imię) ……………….. (nazwisko) …………………….. zam. (adres miejsca 

zamieszkania) …………………………………..………., prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (imię) 

…………….…….. (nazwisko) ………………..…….. (nazwa handlowa) ………………………………………..…..  z 

siedzibą w (adres prowadzonej działalności gospodarczej) ……………………………………….………………, 

działającym na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 

........................................., REGON ....................................... 

zwanym w treści umowy „Wykonawcą z drugiej strony 

 

o następującej treści: 

 
§1 

 

Zamawiający, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2013 r., poz. 907- tekst jednolity z późn. zm.) powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania 

usługę pn.: „Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. 
Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki”. 

 
§ 2 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest „Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum 
Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki”.  

2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 
a) ochronę fizyczną osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 

w Zielonej Górze, 

b) monitorowanie terenów zewnętrznych, poprzez obserwację obrazu wyświetlanego przez monitor 
znajdujący się w informacji CRS,  

c) konwój wartości pieniężnych 
 Wszystkie ww. czynności należy wykonać przez licencjonowanych pracowników ochrony fizycznej; 

3. Przedmiot zamówienia realizowany będzie: 
a) od poniedziałku do piątku od 600 do 2200  przez  1 pracownika ochrony; 

b) w sobotę i niedzielę od 600 do 2200  przez  2 pracowników ochrony; 

c) od poniedziałku do niedzieli od 2200 do 600  przez  1 pracownika ochrony; 
d) konwój odbywać się będzie dwa razy dziennie każdego dnia tygodnia w godzinach pomiędzy: 1445 

a 1515 i 2215 a 2245 z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 umowy. 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłość usług w konwojowaniu wartości pieniężnych z 

pominięciem dni wolnych tj. niedziela wielkanocna w 2014 r., 01.11.2014r., 24-25.12.2014r., oraz 

przerwy technologicznej w okresie września 2014 r. (czas przerwy wynosi między 7 a 10 dni). O 
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planowanym zamknięciu basenu na czas przerwy technologicznej Zamawiający powiadomi 
Wykonawcę pisemnie z 7 dniowym wyprzedzeniem, chyba, że przyczyną wystąpienia przerwy 

technologicznej będzie zdarzenie nagłe, którego Zamawiający przewidzieć nie mógł. W takiej sytuacji 

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia.  
4. W okresie zimowym, sprzyjającym udostępnieniu lodowiska, przedmiot zmówienia obejmował będzie 

również konwój wartości pieniężnych z lodowiska znajdującego się przy parkingu Centrum 
Rekreacyjno-Sportowego ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze.  

5. Usługa konwojowania wartości pieniężnych z lodowiska rozpocznie się z chwilą udostępnienia 

lodowiska i rozpoczęcia sprzedaży biletów o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemni. 
Konwój odbywać się będzie raz dziennie każdego dnia funkcjonowania lodowiska w godzinach 

pomiędzy: 2020 a 2040. W przypadku warunków atmosferycznych niesprzyjających funkcjonowaniu 
lodowiska  usługa nie będzie realizowana. 

§ 3 

 
1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu objętemu przedmiotem 
zamówienia; 

2) niedopuszczanie do wstępu osób nieuprawnionych na teren (obiektu) objęty przedmiotem 
zamówienia;  

3) zapewnienie osobom pełniącym służbę ochrony jednolitego i oznakowanego ubioru oraz 

imiennego identyfikatora; 
4) wyposażenie pracowników ochrony w sprzęt łączności; 

5) zapoznanie pracowników ochrony z Regulaminem Obiektu, Instrukcją Bezpieczeństwa 
Pożarowego, Planami obiektu regulaminem organizacyjnym Zamawiającego, przepisami BHP i 

ppoż.; 

6) wykorzystywanie przy dozorze obiektu istniejącego systemu alarmowego, bez dodatkowego 
wynagrodzenia; 

7) prowadzenie książki dyżurów poprzez wpisywanie informacji o objęciu i zdaniu dyżuru oraz 
wszelkich spostrzeżeń, uwag oraz istotnych wydarzeń związanych ze sprawowaniem ochrony 

mienia Zamawiającego; 
8) ścisłe współdziałanie z pracownikami Zamawiającego; 

9) zgodne współdziałanie z pracownikami ochrony fizycznej pełniących dozór zewnętrzny obiektów 

w szczególności obiektu CRS i terenów zewnętrznych poprzez bezpośrednią łączność 
telefoniczną/radiową. W przypadku zauważenia na monitoringu podejrzanych sytuacji pracownik 

ochrony zobowiązany jest skontaktować się z pracownikami pełniącymi ochroną fizyczną terenów 
zewnętrznych w celu podjęcia przez nich czynności interwencyjno-sprawdzających. 

10) współpraca z podmiotami sprawującymi ochronę podczas imprez organizowanych  w objętym 

umową obiekcie na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 marca 2009 roku 
o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 nr 62 poz. 504 z późn. zm.); 

11) zapewnienie przyjazdu, bez dodatkowego wynagrodzenia, na wezwanie Zamawiającego grupy 
alarmowo -  interwencyjnej. Czas reakcji od momentu wezwania do 15 min; 

12) monitoring sygnału alarmowego z punktów obsługi klienta „cichy alarm” (recepcja, kasy) – 

podłączenie do bazy Wykonawcy (bez dodatkowego wynagrodzenia). 
13) monitorowanie (obserwowanie kamer przy pomocy monitora) terenów zewnętrznych obiektu CRS 

z uwzględnieniem parkujących pojazdów i lodowiska (w okresie zimowym); 
14) dopuszczanie do wykonywania przedmiotu zamówienia wyłącznie licencjonowanych pracowników 

ochrony fizycznej z uwzględnieniem charakteru prowadzonej działalności w obiekcie 
Zamawiającego (skutecznie działających, szybko i sprawnie reagujących na zaistniałe sytuacje); 

15) kierowanie ruchem osób pieszych wchodzących na basen i inne imprezy celem zapobiegania 

przestojów i tłoków; 
16) odbiór i transport własnym środkiem transportu, przy udziale uzbrojonych licencjonowanych 

pracowników Wykonawcy wartości pieniężnych i innych przedmiotów wartościowych w formie 
zamkniętej, odebranych z kasy Zamawiającego i doręczanych do Banku obsługującego 

Zamawiającego mającego siedzibę na terenie miasta Zielona Góra, tj. Bank PKO BP SA oddział 2 

w Zielonej Górze 65-807, ul. Powstańców Warszawy 7. 
17) przyjmowanie zgłoszeń od dyspozytora sygnałem „ALARMU” oraz dokonywanie wspólnie kontroli 

obiektów w sytuacjach przyjazdu grupy interwencyjnej. 
2. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie wypełniać swoje 

obowiązki poprzez: 
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1) podejmowanie działań prewencyjnych zmierzających do zapobieżenia przestępstwom 
i wykroczeniom przeciwko mieniu, poprzez natychmiastowe zawiadomienie Policji, 

Zamawiającego, a także w razie potrzeby straży pożarnej i pogotowia ratunkowego, jak również 

ujęcie osób popełniających przestępstwa i wykroczenia godzące w dobra Zamawiającego oraz 
stosowne zabezpieczenie terenu; 

2) sprawdzanie stanu wszelkich zamknięć, zabezpieczeń i plomb; 
3) sprawdzanie prawidłowości zamknięcia drzwi i okien po opuszczeniu chronionego obiektu przez 

pracowników Zamawiającego, sprawdzanie stanu ogrodzenia, bram wjazdowych i oświetlenia; 

4) pisemne zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich braków lub naruszeń odnośnie do stanu 
zabezpieczenia mienia w ochranianym obiekcie; 

5) ciągłą i aktywną służbę pracowników Wykonawcy w ochranianym obiekcie w czasie określonym 
niniejszą umową; 

6) ustalanie przez pracowników ochrony uprawnień osób do przebywania w obiektach chronionych 

oraz legitymowania osób, w celu ustalenia ich tożsamości; 
7) wzywanie osób do opuszczenia obiektu w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do 

przebywania na terenie chronionego obiektu albo stwierdzenia zakłócenia porządku; 
8) kierowanie i udzielanie informacji o obiekcie klientom, 

9) obsługę systemu monitoringu przeciwpożarowego w CRS (lokalizacja zagrożenia, potwierdzenia 
lub odwołanie alarmu itd.) 

10) posiadanie dokładnej znajomości dostępnych i przyjętych zasad alarmowania i postępowania na 

wypadek pożaru; 
11) nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych przez pracowników MOSiR, 

pozostałych stałych użytkowników obiektu oraz inne osoby przebywające na terenie obiektu; 
12) znajomość miejsc usytuowania gaśnic podręcznych oraz urządzeń przeciwpożarowych; 

13) znajomość zasad uruchamiania i obsługi gaśnic oraz urządzeń przeciwpożarowych; 

14) dopilnowanie, aby gaśnice podręczne i urządzenia przeciwpożarowe były używane wyłącznie 
zgodnie z ich przeznaczeniem; 

15) znajomość zasad obsługi centralek, paneli i tablic sterujących: systemu sygnalizacji pożarowej, 
dźwiękowego systemu ostrzegawczego, urządzeń oddymiających halę widowiskowo-sportową i 

klatki schodowe oraz zasad przekazywania sygnału alarmowego o powstałym pożarze, drogą 
zewnętrznego monitoringu pożarowego do PSP; 

16) monitoring sygnału alarmowego z punktów obsługi klienta (recepcja, kasy) – „cichy alarm” 

17) 24h nadzór nad służbą z wpisem kontroli do wglądu przez dyrekcję obiektu, 
18) wyznaczenie konsultanta ds. bezpieczeństwa będącego w dyspozycji 24h/dobę dla pracowników 

ochrony, personelu pracowniczego ochranianego obiektu oraz dyrekcji ochranianego obiektu, 
19) ścisłą współpracę z podległymi terytorialnie placówkami Policji, Straży Pożarnej, Szpitala, 

Pogotowia Gazowego, Pogotowia Energetycznego oraz innych służb, 

20) ścisłą współpracą z administracją, służbami technicznymi i porządkowymi Zamawiającego 
18) zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych i kreowanie procedur postępowania 

w zdarzeniach nadzwyczajnych. 
3. Wykonawca wykonywać będzie czynności ochronne w ramach uprawnień posiadanych przez 

pracowników ochrony. 

4. Wykonawca wyłoniony w wyniku niniejszego postępowania w trakcie realizacji przedmiotu 
zamówienia gwarantuje wykonanie go z pełną starannością i zgodnie z przepisami prawa 

obowiązującymi w tym zakresie, w szczególności ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób 
i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz.  1221 tekst jedn. z późn. zm.). 

5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt narzędzia pracy, 
sprzęt techniczny i materiały niezbędne do wykonywania prac objętych przedmiotem umowy. 

 

§ 4 
 

Wykonawca jest zobowiązany posiadać ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kontraktowej 
i deliktowej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia 

obejmującej okres realizacji i wartość zamówienia wraz z dowodem zapłaty składki. W przypadku gdy 

termin obowiązywania polisy OC będzie się kończył przed terminem zakończenia umowy, Wykonawca na 
14 dni przed upływem tego terminu, ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu dokument o kontynuacji 

ubezpieczenia.  
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§ 5 
 

Odpowiedzialność Wykonawcy za szkodę w mieniu objętym przedmiotem zamówienia, wynikłą z czynu 

niedozwolonego lub z niewykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy kształtuje się 
w oparciu o przepisy prawa cywilnego. 

§ 6 
 

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nieprzekazywania osobom trzecim informacji 

o Zamawiającym i prowadzonych przez niego sprawach. 
 

§ 7 
 

Wykonawca nie ma prawa do korzystania w jakiejkolwiek formie ze sprzętu (np. komputerów, 

kserokopiarek) będącego na wyposażeniu Zamawiającego.  
 

§ 8 
 

Na czas wykonywania przedmiotu zamówienia Zamawiający zabezpieczy pomieszczenie socjalne dla 
pracowników Wykonawcy na terenie ochranianego obiektu. 

§ 9 

Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. 
 

§ 10 
 

1. Wartość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie usługi w okresie realizacji 

przedmiotu zamówienia wynosi: …………………. zł brutto. 
2. Z tytułu niniejszej umowy Zamawiający będzie płacił Wykonawcy ryczałtowe wynagrodzenie 

miesięczne w wysokości ……………………………………… zł (słownie: ………………………) brutto. 
3. Ustalone wynagrodzenie jest niezmienne przez cały okres trwania umowy i w żadnym przypadku nie 

podlega zmianom z jakiegokolwiek powodu.  
 

§ 11 

 
1. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie na podstawie faktur częściowych 

złożonych do 25-tego dnia miesiąca za dany miesiąc którego dotyczą (podstawowy okres 
rozliczeniowy wynosi miesiąc kalendarzowy) wystawionych na adres: Miejski Ośrodek Sportu i 

Rekreacji w Zielonej Górze, ul. Sulechowska 41, 65-022 Zielona Góra, NIP 929-011-78-43 

2. Faktury będą płatne w terminie 21 dni od daty złożenia rachunku w siedzibie Zamawiającego na 
konto Wykonawcy wskazane we fakturze. 

3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień , w którym Zamawiający wydał dyspozycję przelewu kwoty 
wynikającej z faktury ze swojego rachunku bankowego na rachunek bankowy Wykonawcy. 

 

§ 12 
 

Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy z dnia ……………, która stanowi załącznik do 
umowy. 

§ 13 
 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach: 

a)  w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie 

od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach, 

b)  nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

c)  zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 
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a)  Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w 
terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej 

umowie, 

b)  Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych w ust 1 i 2 w terminie 1 

miesiąca od daty powzięcia informacji o przyczynach odstąpienia. 
 

§ 14 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z 

przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości umownej brutto, o której mowa w § 
10 ust. 1 umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w przystąpieniu do interwencji w 
kwocie 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) za każde rozpoczęte 5 minut opóźnienia, ponad czas 

określony w § 3 ust. 1 pkt 11) umowy. 
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 

00/100) za każdą niepodjętą interwencję o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 11) umowy. 

4. W przypadku nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz 
Zamawiającego kary umownej w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w § 10 ust.2 umowy za 

każde naruszenie. Z nienależyte wykonanie umowy traktować się będzie w szczególności: 
a) przebywanie pracownika ochrony w stanie uniemożliwiającym prawidłowe wykonywanie 

obowiązków (stan nietrzeźwy lub pod wpływem środków odurzających) 

b) opóźnienia w przejęciu stanowiska pracy, 
c) naruszenie przez pracownika ochrony regulaminu 

d) nieprzestrzeganie ustalonych zasad dotyczących umundurowania. 
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z 

przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 % wartości umowy brutto, 
o której mowa w § 10 ust. 1 umowy, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji przewidzianej w art. 145 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6. Strony zastrzegają sobie prawo do żądania odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej 
kary umownej, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kary umownej.  

 
§ 15 

 

1. Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego okresu 
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia wyłącznie za okres, 
w którym faktycznie wykonywał usługę. 

3. W razie niewłaściwego wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, Zamawiający może 

rozwiązać umowę w terminie 14 dni. Warunkiem rozwiązania umowy w tym trybie jest uprzednie 
pisemne wezwanie Wykonawcy do zastosowania się w terminie 7 dni do postanowień umowy, ze 

wskazaniem konkretnych uchybień. 
§ 16 

 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 17 
 

1. Osobą uprawnioną do nadzoru i podejmowania decyzji w sprawach przedmiotu umowy  
z ramienia Zamawiającego jest ……………………... 

2. Osobą uprawnioną z ramienia Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym jest ………………..  
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§ 18 
 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie będą mieć przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 
907- tekst jednolity z późn. zm.). 

§ 19 
 

Ewentualne spory, powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu 

właściwym dla Zamawiającego sądom powszechnym. 
 

§ 20 
 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 

            

  ZAMAWIAJĄCY                      WYKONAWCA 

             
                                                                            

                                                                     


