
  

 

 

 

 

 

Zamawiający: 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu  

ul. Polna 109/111 

87-100 Toruń  

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 

na: 

Całodobową ochronę nieruchomości oraz osób i mienia w obrębie 

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu oraz Oddziału 

Terenowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Grudziądzu 

 

Nr ZA.332-1/PN/2015 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

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

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod 

nr 60147 - 2015 z dnia 28.04.2015r., w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego 

na tablicy ogłoszeń oraz na  stronie internetowej Zamawiającego. 

 

Zatwierdzam  

 

 

Toruń, dnia 28 kwietnia 2015 r. 



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

      
 
    SIWZ –ZA.332-1/PN/2015                                                                                          Strona 2                                                                                         

 

 

I. INFORMACJE WSTĘPNE 

1.  Zamawiający 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu  

adres: ul. Polna 109/111, 87-100 Toruń,  

NIP: 8792045808, Regon: 870635762 

 

2.  Adres do korespondencji 

 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu 

87-100 Toruń, ul. Polna 109/111 

fax : (56) 653 82 83, 

www.word.torun.pl 

e-mail: sekretariat@word.torun.pl 

 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 

ZA.332-1/PN/2015 

Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak. 

 

3. Tryb postępowania 

1) Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego w oparciu o art. 39-46 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 

29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.) o wartości 

szacunkowej zamówienia nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 

207 000 euro. Przeliczenia wartości szacunkowej zamówienia dokonano przyjmując kurs: 

1 euro – 4,2249 zł, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 

2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę 

przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 1692) oraz zgodnie 

z zapisami niniejszej SIWZ. 

2) W kwestiach nieuregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

zastosowanie mają przepisy powyższej ustawy oraz przepisy aktów wykonawczych  

do niej. 

 

4. Informacje ogólne 

1) Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia użyte jest pojęcie „ustawa”,  

bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907  

z późn.zm.). 
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2)  Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Protokół wraz z załącznikami jest 

udostępniany zgodnie z art. 96 ustawy oraz zgodnie z aktami wykonawczymi wydanymi  

na jego podstawie. 

3) Wszelką pisemną korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym 

postępowaniem należy kierować na adres: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego  
w Toruniu, Polna 109/111, 87 -100 Toruń. 

4)  Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez Wykonawcę 

powyższego wymogu. Przesłanie pisma na inny adres skutkować będzie 

nie rozpatrywaniem tego pisma, jako nie dostarczonego na właściwy adres. 

5)  Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się drogą pisemną 
z dopuszczeniem możliwości przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, 

informacji, pytań i wyjaśnień dotyczących SIWZ, modyfikacji SIWZ, za pomocą faksu 

nr (56) 653 82 83 lub poczty elektronicznej: sekretariat@word.torun.pl,  przy czym dla 

swojej ważności ten sposób korespondencji wymaga dotarcia treści pisma 

do Zamawiającego przed upływem terminu. Korespondencję uważa się za doręczoną 

z chwilą, gdy doszła ona do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jej 

treścią. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania 

oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą 

faksu lub e-maila. 

6) Korespondencja przesłana za pomocą faksu lub e-maila po godzinach urzędowania 

zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy Zamawiającego i uznana za wniesioną 

z datą zarejestrowania. 

7)  W ramach niniejszego postępowania wszelka korespondencja prowadzona jest w języku 

polskim. 

8) Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami ze strony 

Zamawiającego są: 

1) Bartosz Wieczorek  - tel. 56 653 82 52, 728 518 776 ,   

2) Anna Rocławska - tel. 56 653 82 50, 601 176 888.   

Zamawiający zastrzega, że obowiązującą formą kontaktu z Wykonawcą jest forma 

pisemna (zgodnie z ppkt 5). 

9) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione  

w przypadkach i na zasadach określonych w art. 93 ustawy.  

O fakcie unieważnienia postępowania, Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich 

Wykonawców, którzy: 

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania 

przed upływem terminu składania ofert, 

2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 

składania ofert,  

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

10) W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający  

na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia  

o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu 

zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 

 

5. Tryb udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji 

 1)  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 

niezwłocznie, jednak nie później niż  na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, 

pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
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Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

2)  Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy, zamieszcza na stronie internetowej, 

 na której udostępniono SIWZ treść wyjaśnień włącznie z opisem zapytania, ale bez 

ujawniania jego źródła. 

3)  Zamawiający nie przewiduje zorganizowania w ramach niniejszego postępowania 

spotkania informacyjnego dla Wykonawców. 

4)  Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy, zastrzega 

sobie prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może 

mieć miejsce przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia 

takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia  

i będzie dla nich wiążąca. Informacja o wprowadzonych zmianach będzie zamieszczona 

na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.  

5)  Jeżeli zachodzi taka potrzeba Zamawiający przedłuża termin składania ofert  

z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających  

z modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. O przedłużeniu 

terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, 

którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 

6 ustawy informacja o przedłużeniu terminu składania ofert zamieszczana jest na stronie 

internetowej, na której udostępniono SIWZ. 

 

II. PRZEDMIOT I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiot zamówienia  

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług całodobowej ochrony nieruchomości oraz 

osób i mienia w obrębie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu oraz Oddziału 

Terenowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Grudziądzu w okresie  

od 1 czerwca 2015 r. od godz. 1200 do 30 maja 2018 r. do godz. 1200, zgodnie  

z projektami umów będącymi Załącznikiem nr 3 do SIWZ.  

2) Przedmiot zamówienia polegał będzie w szczególności na strzeżeniu powierzonych pod 

ochronę nieruchomości oraz mienia i osób, zabezpieczeniu ich przed kradzieżą, zniszczeniem 

lub uszkodzeniem mienia. 

3)  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, przy pomocy zatrudnionych przez siebie 

pracowników ochrony, sprawował stałą, bezpośrednią ochronę fizyczną obiektu  

i mienia składającego się z budynków wskazanych w umowach (Załącznik nr 3 do SIWZ) wraz 

z ich wyposażeniem, przy wykorzystaniu systemu SWIN oraz CCTV – telewizji przemysłowej 

(dot. OT WORD w Grudziądzu) oraz pojazdów. Usługa będzie realizowana całodobowo, 

w systemie zmianowym, przy dochowaniu warunku, że długość każdej zmiany i wykonywanie  

pracy przez każdego pracownika nie mogą być  dłuższe  aniżeli 12  (dwanaście)  godzin. 

Szczegółowy sposób realizacji zamówienia (Instrukcja) określa Załącznik nr 6 do SIWZ. 

4) Ochrona pełniona będzie przez jednego pracownika w każdym obiekcie, we wszystkie dni 

tygodnia, nie wyłączając dni wolnych od pracy i świąt. Przez obiekt Zamawiający rozumie 

teren wraz z budynkami zarówno w Toruniu jak i Grudziądza. 

5) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował samochodową grupą interwencyjną 

wyposażoną w sprzęt łączności bezprzewodowej, której zadaniem będzie, w przypadku 

zgłoszenia zagrożenia lub potrzeby wsparcia, dotarcie do wskazanego obiektu w czasie nie 

dłuższym niż 20 minut w dzień i 10 minut w nocy od momentu przekazania Wykonawcy 

informacji przez pracownika ochrony lub Zamawiającego. 
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6)  Wykonawca zobowiązany będzie podejmować działania związane z wykorzystaniem  

i  obsługą  systemu  antynapadowego (umieszczonego w określonych pomieszczeniach 

WORD Toruń i OT Grudziądz) oraz zobowiązany będzie do natychmiastowego reagowania na 

sygnały zainstalowanych systemów alarmowych. 
7) Wykonawca zobowiązany będzie:  

1) wykonać podłączenie centrali alarmowej do centrum monitorowania alarmów 

Wykonawcy, na własnych łączach, utrzymywanych na swój koszt (Toruń, Grudziądz); 

2) zapewnić system antynapadowy, podłączony do centrum monitorowania alarmów 

Wykonawcy, na własnych łączach, utrzymywanych na swój koszt, dostępny dla ochrony. 

8) Nadajniki systemu antynapadowego powinny być aktywne  

dla pracownika ochrony na całym obszarze siedziby Zamawiającego wraz z budynkami  

i placami manewrowymi. 

9) Zamawiający wymaga aby pracownicy ochrony skierowani do realizacji zamówienia posiadali 

stosowną wiedzę, umiejętności, zaangażowanie w zakresie realizacji usług ochrony osób 

i mienia, natomiast nie wymaga posiadania licencji kwalifikowanego pracownika ochrony 

fizycznej (personel). 

10) Wykonawca zapewni aby pracownicy ochrony, podczas pełnienia swoich obowiązków byli 

wyposażeni w: 

a) jednolite uniformy na każdą porę roku, zaopatrzone w logo firmy Wykonawcy oraz  

identyfikatory ze zdjęciem, 

b) środki łączności bezprzewodowej umożliwiające natychmiastowe wezwanie Policji, 

Pogotowia Ratunkowego, i innych służb – adekwatnie do zaistniałego zagrożenia bądź 

potrzeby udzielenia pomocy,  

c) radiowy system bezpośredniej łączności z centralą lub grupą interwencyjną,  

d) przenośne urządzenia antynapadowe, umożliwiające natychmiastowe wezwanie grupy   

interwencyjnej, 

e)  sprawnie działające latarki. 

11) Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia Książki Dozorów, do której personel 

Wykonawcy wpisywać będzie wszelkie spostrzeżenia, uwagi oraz istotne wydarzenia 

związane ze sprawowaniem ochrony mienia Zamawiającego. W terminie do piątego dnia 

następującego po miesiącu świadczenia usług, Wykonawca zobowiązany będzie do 

przedłożenia Zamawiającemu Książki Dozorów prowadzonej w miesiącu poprzedzającym. 

12) W przypadku zainstalowania systemów kontroli pełnienia służb (np. dotykowe rejestratory 

obecności) Wykonawca zobowiązuje się respektować przyjęte w tym zakresie procedury. 

13) Wykonawca odpowiadać będzie wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone 

Zamawiającemu przez personel Wykonawcy oraz osoby trzecie w przypadku niedołożenia 

przez personel Wykonawcy należytej staranności przy wykonywaniu umowy.  

14) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszystkich czynności objętych niniejszym 
zamówieniem, własnymi siłami, środkami i sprzętem, co nie oznacza jednakże wymogu, 
aby grupy interwencyjne na terenie Torunia i Grudziądza były utworzone bezpośrednio 
przez Wykonawcę (Zamawiający  dopuszcza możliwość korzystania z grupy interwencyjnej 
podwykonawcy).  

15) W przypadku powierzenia świadczenia usługi ochrony osób i mienia w zakresie 
zapewnienia wsparcia przez grupę interwencyjną  innemu, uprawnionemu podmiotowi, 
Wykonawca pozostaje zobowiązany do przekazania Zamawiającemu kopii umowy 
podwykonawstwa potwierdzonej za zgodność z oryginałem  a także niezwłocznego 
informowania o zaistniałych zmianach. Wykonawca  nie będzie upoważniony do naliczenia 

jakichkolwiek innych kosztów, opłat, świadczeń,  chyba, że inaczej uzgodnione zostanie 

na piśmie. Wszystkie działania grupy interwencyjnej traktowane będą jako działania własne 

Wykonawcy. 
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16) Po zakończeniu okresu obowiązywania umowy na świadczenie usługi ochrony Wykonawca 

zobowiązuje się do protokolarnego przekazania ochranianych obiektów, ze szczególnym 

uwzględnieniem systemu alarmowego nad którym pełnił nadzór, podmiotowi przejmującemu 

ochronę nad obiektami Zamawiającego. 

17) Wykonawca odpowiadał będzie za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu przez 
personel Wykonawcy oraz osoby trzecie, którymi się posługuje.   

18) Wykonawca oraz zatrudnieni przez niego pracownicy ochrony zobowiązani są do 
zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiającego w trakcie obowiązywania umowy 
i po jej zakończeniu. 

19) Zamawiający zobowiąże się informować personel Wykonawcy o sytuacjach zwiększających 

ryzyko powstania szkody w mieniu podlegającym ochronie. 

20) Zamawiający zapewni pracownikom ochrony zatrudnionym przez Wykonawcę dostęp 

do pomieszczenia ochrony/portiernia w miejscu wykonywania Zamówienia. 

21) Zamawiający zastrzega sobie możliwość ciągłego nadzoru nad sprawowaniem ochrony 

mienia.  

22) Złożenie oferty równoznaczne jest z zaakceptowaniem stanu zabezpieczeń technicznych 

i istniejących warunków dotyczących ochranianych obiektów. 

23) Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z SIWZ i postanowieniami umowy 

stanowiącej Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

24) Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień - Kod CPV: 

79710000-4 – usługa ochroniarska 

 

2. Termin wykonania zamówienia 

od 1 czerwca 2015 r. od godz. 1200 do 30 maja 2018 r. do godz. 1200
 

 

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Informacje ogólne 

1)  Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia w celu prawidłowego przygotowania oferty. 

2)  Złożona oferta powinna być zgodna z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia pod rygorem jej odrzucenia. 

3)  Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, z podziałem na dwa 
pakiety: 
Pakiet A – Całodobowa ochrona nieruchomości oraz mienia i osób w obrębie 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu. 
 
Pakiet B - Całodobowa ochrona nieruchomości oraz mienia i osób w obrębie Oddziału 
Terenowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Grudziądzu.  
 

Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub obydwa wymienione wyżej pakiety. 

4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert alternatywnych lub zawierających propozycje 

wariantowe. 

5) Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

6) Wykonawca może wykonać przedmiot zamówienia przy udziale podwykonawców, 

za działania, których w całości odpowiada jak za działania własne. 

7) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

8)  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
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9)    Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

 

2. Wymagania formalne dotyczące oferty 

1)  Ofertę można złożyć jedynie w formie pisemnej przy użyciu nośnika pisma nie 

ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów oraz podpisaną przez osobę/y 

upoważnioną/ne do reprezentowania  Wykonawcy  i zaciągania zobowiązań w wysokości 

odpowiadającej cenie oferty. 

2)  Oferta wraz z załącznikami musi być przygotowana w języku polskim. 

3)  Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język 

polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

4)   Każda zapisana strona oferty musi być podpisana (podpis i pieczątka imienna lub czytelny 

podpis) przez Wykonawcę. Również wszystkie załączniki do oferty (każda zapisana 

strona) stanowiące oświadczenia Wykonawcy, a także wszelkie miejsca, w których 

Wykonawca naniósł zmiany muszą być pod rygorem nieważności podpisane przez 

Wykonawcę i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki. Parafka (podpis) winna 

być naniesiona w sposób umożliwiający jej identyfikację.  

5)  W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone 

pełnomocnictwo w oryginale określające jego zakres lub notarialnie poświadczona kopia 

pełnomocnictwa.  Pełnomocnictwo musi być udzielone zgodnie z zasadami reprezentacji  

Wykonawcy. 

6)  Dla celów porządkowych, wszystkie strony oferty należy kolejno ponumerować  

i uzyskaną liczbę wpisać do formularza oferty. Wszystkie strony oferty powinny być 

parafowane i spięte lub zszyte w sposób zabezpieczający przed jej dekompletacją. 

7) Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania 

są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, wobec 

których Wykonawca składając ofertę zastrzegł i wykazał, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji  (Dz. U. Nr 47 z dnia 8.06.1993 r. poz. 211, z późn. zm.) i że nie mogą być one 

udostępnione innym uczestnikom postępowania zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy. 

Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć w oddzielnej, wewnętrznej kopercie 

z oznakowaniem „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” nie później niż w terminie składania 

ofert. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego 

uczestnika postępowania. 

  Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na Formularzu ofertowym. 

W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika 

postępowania. 

8)  Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

 

3. Zawartość merytoryczna oferty 

1) Oferta winna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w oparciu o opis przedmiotu 

zamówienia i zawierać wartość (cenę ofertową) z podatkiem VAT całego przedmiotu 

zamówienia z uwzględnieniem warunków określonych we wzorze umowy stanowiącej 

Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2)  Złożenie oferty na formularzu o innej treści jest niedopuszczalne i spowoduje jej 

odrzucenie. 
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4. Sposób opakowania i dostarczenia oferty 

1)  Ofertę (formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami) należy składać 
w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu. Opakowanie powinno być zalakowane 
lub odpowiednio zabezpieczone w sposób uniemożliwiający bezśladowe otworzenie 
(np. podpisane na wszystkich połączeniach). 

Opakowanie powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres: 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Toruniu 

ul. Polna 109/111, 87-100 Toruń 

z dopiskiem: 

• „PAKIET A - Całodobowa ochrona nieruchomości oraz osób i mienia w obrębie  

 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu”, 

lub / i 

• „PAKIET B - Całodobowa ochrona nieruchomości oraz osób i mienia w obrębie 

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu Oddziału Terenowego  

w Grudziądzu.”  

oraz 

              „Nie otwierać przed dniem 7 maja 2015 r. roku, godz. 10:00” 

 

2)  Opakowanie musi być opatrzone pełną nazwą i dokładnym adresem (ulica, numer lokalu, 

miejscowość, numer kodu pocztowego) Wykonawcy składającego daną ofertę. 

3)  Zmiana lub wycofanie oferty dokonane przez Wykonawcę przed upływem terminu 

do składania ofert jest skuteczne, przy czym: 

1. zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane 

i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Ponadto opakowanie, w którym jest 

przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem „ZMIANA”, 

2.  powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten 

sam sposób co oferta. Ponadto opakowanie, w którym jest przekazywane 

to powiadomienie należy opatrzyć napisem „WYCOFANIE”. 

4) Skutki niedopełnienia wymagań dotyczących złożenia oferty obciążają składającego 

ofertę  (Wykonawcę). 

 

 

IV.WYMAGANIA I DOKUMENTACJA 

1.  Warunki udziału w postępowaniu 

1.  O udzielenie zamówienia ubiegać mogą się Wykonawcy składający ważną ofertę, którzy 

spełniają przesłanki z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tzn.: 

 1)  posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tj. Wykonawca 
wykaże, iż posiada aktualną Koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, 
realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej na podstawie art. 17 
ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. nr 145 
poz. 1221 z późn. zm.) w zakresie określonym przez art. 3 pkt 1 tej ustawy. 
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2)  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. Wykonawcy, którzy w okresie 

ostatnich trzech lat lub w okresie prowadzenia działalności, jeżeli okres ten jest 

krótszy niż trzy lata, należycie wykonali lub wykonują (przez okres co najmniej 
12 miesięcy) co najmniej 2 (dwie) usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom 
w stanowiącym przedmiot zamówienia, polegające na całodobowej fizycznej 
i elektronicznej ochronie osób i mienia w obiektach użyteczności publicznej 
(wyposażonych w sygnalizację włamania i napadu, sygnalizację p.poż., system 

telewizji przemysłowej CCTV)  o wartości każdej usługi: 

 1) dla Pakietu A - co najmniej 170 000,00 zł brutto każda,  

 2) dla Pakietu B - co najmniej 170 000,00 zł brutto każda  

Przez budynek użyteczności publicznej Zamawiający rozumie budynek zdefiniowany 

w par. 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zmianami). 

Warunki opisane powyżej muszą być spełnione łącznie w przypadku każdej 

z wykazywanych realizacji, tj. zarówno w odniesieniu do ubiegania się o usługi 

określone w Pakiecie A, jak i w odniesieniu  do ubiegania się  o  usługi określone 

w Pakiecie B. Nie dopuszcza się, w celu osiągnięcia spełnienia warunku, sumowania 

poszczególnych wartości z kilku realizacji. 

W przypadku usług będących w trakcie wykonywania, wymagania w zakresie wartości 

i czasu wykonywania danej usługi dotyczą części umowy już zrealizowanej (tj. od dnia 

rozpoczęcia wykonywania usługi do upływu terminu składania ofert) i te parametry 

(wartość i czas) wykonywania usługi wykonawca obowiązany jest podać w wykazie 

usług. 
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym, systemem stałej łączności 

umożliwiającym niezawodne podejmowanie interwencji, potencjałem 
organizacyjnym wymaganym dla stałego sprawowania ochrony  oraz osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia, 

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia,    

5)  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 

ustawy). 

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

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących 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 wykonywaniu 

zamówienia, zawierające: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia, 

3) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 

4) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

 

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia-

nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych 

w rozdziale IV niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać 

jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.  
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Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem 
Wykonawcy z postępowania. 

3.  Wykonawca jest zobowiązany wykazać, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie 

warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy tj. określonych w niniejszym rozdziale 

SIWZ, i brak podstaw do wykluczenia z powodów, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 

4. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału 

w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy 

z warunków określonych w pkt. 1 ust 1 ppkt 1-4 w niniejszym rozdziale SIWZ winien 

spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. 

Warunek określony w ust. 1 ppkt 5 powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie. 

5. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału 

w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy.  

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
 

6.  Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

1) jest niezgodną z ustawą, 

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych, 

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

nieuczciwej konkurencji, 

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, 

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny. 

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się 

na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych, 

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 

7. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna przesłanka unormowana 

w art. 89 ust. 1 ustawy. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawcę o wykluczeniu 

z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

8.  Oferta ma być zgodna w kwestii sposobu jej sporządzenia, oferowanego przedmiotu 

warunków zamówienia ze wszystkimi wymaganiami niniejszej Specyfikacji Istotnych 

Warunków zamówienia oraz z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 

9.  W pierwszej kolejności ocenie będzie podlegało spełnienie warunków formalnych. 

W dalszej kolejności zostaną ocenione oferty (spełniające warunki formalne) pod 

względem merytorycznym. 

10. Ocena dokonywania spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana 

na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów lub oświadczeń, określonych 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu   
1. W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, 
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp do oferty należy załączyć: 
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1) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych 

w art. 22 ust 1 ustawy Pzp – Załącznik nr 2a do SIWZ oraz wypełniony Załącznik nr 4 
do SIWZ;  
2) w sytuacji, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów (Załącznik nr 5 do 
SWIZ) na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp zobowiązany jest 
udowodnić, iż będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnymi 
dla należytego wykonania zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać 

w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się 

o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz wskazywać: 

1) jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

2) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez 

Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 

3) jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem, 

4) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy 

wykonywaniu zamówienia; 

3) jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1, 

polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych u art. 26 ust. 2b ustawy 

Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Zamawiający żąda od 

Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o braku 

podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp - Załącznik nr 2b do SIWZ;  
4) w celu potwierdzenia niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie 

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca 

dołącza dokumenty potwierdzające, że usługi wymienione w załączniku „wykaz 

wykonanych zamówień” (Załącznik nr 4) zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

5) Koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie 

bezpośredniej ochrony fizycznej na podstawie art. 17 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. 

o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. nr 145 poz. 1221 z późn. zm.) w zakresie 

określonym przez art. 3 pkt 1 tej ustawy; 

6) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawa nakłada obowiązek posiadania takich 

uprawnień; 

7) oświadczenie o zapewnieniu, w toku realizacji Umowy, stałego  dysponowania grupą 

interwencyjno-patrolową zlokalizowanymi na terenie Torunia (dla „Pakietu A”) lub/i  

Torunia  i Grudziądza  (dla „Pakietu B”); 

8) oświadczenia  o  zapewnieniu, w toku realizacji  Umowy, imiennego wykazu osób, które 

będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia z oświadczeniem o ich niekaralności.   

 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp 
należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych 
za zgodnością z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną z zachowaniem 
sposobu reprezentacji: 

1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu spełnienia 

warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp - Załącznik nr 2b do SIWZ; 
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2.  aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji 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, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 

3. aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, 

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
4.  aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego 

oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego potwierdzających, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat 

oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
5.  aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 

1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert; 
6. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 

ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert; 
7. informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 

24 ust. 2 pkt 5 ustawy albo listę podmiotów należących do tej samej ww. grupy 

kapitałowej – Załącznik nr 2c do SIWZ. 

8.opłaconą polisę potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie  szkód, 

które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, m.in. w zakresie 

odpowiedzialności cywilnej, w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków, 

dotyczących pracowników i osób trzecich, które  to wypadki mogą powstać w związku 

z prowadzoną działalnością związaną z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia 
nie mniejszą niż 5 000 000,00 zł na cały okres realizacji zamówienia. 
 

3. Oferty wspólne 

 
1. Dopuszczalne jest składanie ofert przez Wykonawców ubiegających się wspólnie 

o udzielenie zamówienia, w tym wspólników spółek cywilnych. 

2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika 

(lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo 

do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie 

wraz z ofertą. 

3. Razem z ofertą musi zostać złożone aktualne pełnomocnictwo, oryginał lub notarialnie 

poświadczona kopia, dla ustanowionego pełnomocnika, określające: którego postępowania 

dotyczy, kogo ustanawia pełnomocnikiem, jakie podmioty ubiegają się wspólnie 

o zamówieniem jaki jest zakres umocowania (reprezentowanie w trakcie postępowania 

o udzielenie zamówienia albo reprezentowanie w postępowaniu i zawarcie umowy). 

Pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców ubiegających się 

wspólnie o udzielenie zamówienia oraz przez ustanowionego pełnomocnika, pod rygorem 
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nieważności. Pełnomocnictwo musi spełniać warunki określone w Rozdziale III ust. 2 pkt. 5 

SIWZ. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. 

4. Do Wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjów) o udzielenie zamówienia stosuje 

się odpowiednio przepisy dotyczące Wykonawcy. 

 W związku z tym, na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w Rozdziale IV pkt 1 ust. 1 ppkt 1 – 4, wymagane jest złożenie dokumentów 

określonych w Rozdziale IV pkt 2 ust. 1 i ust. 2 ppkt 1-8  przez każdego z Wykonawców 

występujących wspólnie; pozostałe dokumenty Wykonawcy mogą złożyć wspólnie. 

5. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie 

wybrana, Zamawiający może przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne zażądać 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

6. Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymaganych w SIWZ, złożenie dokumentu 

w niewłaściwej formie (np. niepoświadczenie za zgodność z oryginałem kopie) 

i nieuzupełnienie ich w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo  zamówień publicznych 

spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania a oferta zostaje odrzucona.  

 

4. Oferty składane przez podmioty posiadające siedzibę poza granicami kraju 

1.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale IV pkt 2 ust. 2 ppkt 2-4, składa 

dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

1)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż  

6 (sześć) miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

2)  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 

i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

3)  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 

2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w  ust. 1 zastępuje się je 

dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania - wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów. 

 W takiej sytuacji Wykonawca ponosi odpowiedzialność karną w odniesieniu do prawdziwości 

swojego oświadczenia. 

3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub 

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie 

niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

 

5. Wykonawca załączy do oferty, sporządzone na właściwym formularzu : 

1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności 

gospodarczej, 
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2. dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 

ustawy Pzp (część IV SIWZ, pkt 2, ust. 2-6), 

3. dokumenty, o których mowa w części IV SIWZ,  na potwierdzenie spełniania warunków 

udziału w  postępowaniu oraz w zakresie nie podlegania wykluczeniu z postępowania – 

Załączniki nr 2a i 2b do SIWZ, 

4. oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 

24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego treść zawarto w Załączniku 

nr 2c do niniejszej SIWZ, 

5. parafowany wzór umowy stanowiący  Załącznik nr 3 do SIWZ, 

6. wykaz wykonanych zamówień - Załącznik nr 4 do SIWZ, 

7. pisemne zobowiązanie do udostępnienia zasobów wykonawcy przez inne podmioty - 

Załącznik nr 5 do SIWZ, 

8. Koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie 

bezpośredniej ochrony fizycznej na podstawie art. 17 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. 

o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. nr 145 poz. 1221 z późn. zm.) w zakresie 

określonym przez art. 3 pkt 1 tej ustawy, 

9. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej. Minimalna wymagana suma gwarancyjna - 5 000 000,00 złotych w całym 

okresie ubezpieczenia, 

10. dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób przystępujących 

do postępowania o zamówienie, o ile fakt ten nie wynika z przedstawionych 

dokumentów Rejestrowych, 

11. parafowaną Instrukcję dla pracowników ochrony stanowiącą Załącznik nr 6 do niniejszej 

SIWZ, 

12. oświadczenie o zapewnieniu, w trakcie realizacji umowy, stałego dysponowania grupą 

interwencyjno-patrolową zlokalizowaną : 

a) na terenie Torunia dla  „Pakietu A”, 

b) na  terenie  Grudziądza  dla  „Pakietu  B”;  

13. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnie. 

14. oświadczenie o  zapewnieniu, w trakcie realizacji  Umowy, imiennego wykazu osób, 

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia z oświadczeniem o  ich 

niekaralności. 

 

V. WADIUM 

 1. Zamawiający nie żąda zabezpieczenia ofert wadium   

 

VI.KRYTERIA WYBORU OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

1. Kryteria wyboru oferty 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostały uznane za zgodne  

z przepisami prawa, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie zostały odrzucone. 

2. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej 

ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, 

którzy złożyli oferty, do złożenia w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych. 

3. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych 
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niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

4.  W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści 

złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia wyjaśnień w terminie 

określonym przez Zamawiającego. 

1. Zamawiający poprawi omyłki w ofercie zgodnie z przepisami określonymi w art. 87 

P.z.p. O poprawieniu omyłek Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona.  

 

2.  Kryterium wyboru oferty są: cena brutto ofertowa zgodnie z definicją najkorzystniejszej 

oferty (95%) oraz posiadanie przez Wykonawcę elektronicznego systemu dokumentowania 

pracy wraz z zapewnieniem montażu odpowiednio w Toruniu i w Grudziądzu (5%). 

Cena ofertowa 

- max. 100 pkt 
 
- waga kryterium:   95 %    -    cena 

  5% - elektroniczny system dokumentowania pracy 

(obchodów), umożliwiający rejestrowanie obchodu nie 

mniej niż 4 punktów wskazanych przez Zamawiającego, 

dostępny na każde żądanie Zamawiającego 
 

Oceny dokonywać będą członkowie komisji przetargowej, stosując zasadę, iż oferta 

nie podlegająca odrzuceniu, która otrzyma najwyższą punktację jest ofertą 

najkorzystniejszą. Ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: 

 

E= C + K 

 

Gdzie: 

E – łączna liczba punktów jakie uzyskała oferta 

C - liczba punktów w kryterium cena 

K - liczba punktów w kryterium oceny za elektroniczny system dokumentowania 

pracy (obchodów), umożliwiający rejestrowanie obchodu nie mniej niż 4 punktów 

wskazanych przez Zamawiającego, dostępny na każde żądanie Zamawiającego 
 

   

  Punktacja w poszczególnych kryteriach: 
 

Kryterium cena: 
 

  C  = Cn:Cb x 100 punktów x 95 %  

 

Gdzie:   

Cn  – najniższa cena spośród złożonych ofert brutto 

  Cb – cena brutto badanej oferty 

 

Kryterium oceny za elektroniczny system dokumentowania pracy (obchodów), 

umożliwiający rejestrowanie obchodu nie mniej niż w 4 punktach wskazanych przez 

Zamawiającego, dostępny na każde żądanie Zamawiającego: 
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W ramach tego kryterium Zamawiający przyzna  5 punktów Wykonawcy, który 
wykaże, że dysponuje  elektronicznym systemem dokumentowania pracy 
umożliwiającym rejestrowanie obchodu i zapewni montaż active guard,  nie mniej 
niż  4 sztuk, w punktach każdej lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego. 

Ocenę ostateczną stanowić będzie suma ilość punktów przyznanych według powyższych 

kryteriów. 

 

3. Sposób obliczania ceny 

1)  Koszty wszelkich opłat i usług w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia pokrywa 

Wykonawca w ramach wynagrodzenia. Zamawiający informuje, że do oceny ofert 

przyjmuje prawidłowo podaną cenę brutto bez względu na sposób jej obliczenia.  

2)  Cena oferty musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny, bez podziału na wartości 

zależne od wielkości zamówienia. 

3)  Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu 
zamówienia wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, jak również w nim nie 
ujęte, a bez których nie można wykonać przedmiotu zamówienia, a także ewentualne 
upusty i rabaty.  

4)  Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo 

i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. 

5) Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto przedmiotu zamówienia, podając 

ją w zapisie liczbowym i słownym. 

6) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.  

W przypadku, gdy w mianowniku będzie należało zastosować liczbę 0, Zamawiający 

do celów rachunku zastosuje liczbę 0,01. 

 

 

VII. TERMINY 

1. Termin związania ofertą 

1)  Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2)  W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania 

ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody 

na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3)  Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest wiążąca. 

 

2. Termin składania i otwarcia ofert 

1)  Oferty należy składać w sekretariacie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego,  
ul. Polna 109/111, 87-100 Toruń do dnia 7 maja 2015 r. do godz. 10:00 pod rygorem 

zwrotu bez otwierania oferty złożonej po tym terminie, bez względu na przyczyny 

opóźnienia. 

2)   Dopuszczalne jest składanie ofert drogą pocztową z zastrzeżeniem, że decyduje data  

i godzina dostarczenia przesyłki na wskazany w pkt 1 adres Zamawiającego, a nie data 

stempla pocztowego (nadania). 

3)  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania 

po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 
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4)  Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 7 maja 2015 r. o godz. 10:10  
w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Toruniu przy ulicy Polnej 109/111,  
87-100 w Toruniu w sali konferencyjnej nr 26.  

 

VIII.OTWARCIE OFERT 

1. Otwarcie ofert 

1)  Otwarcie ofert jest jawne. 

2)  Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 

3)   Otwarcie ofert będzie poprzedzone stwierdzeniem przez członków komisji przetargowej 

oraz przybyłych na otwarcie Wykonawców nienaruszalności kopert, wraz z policzeniem 

otrzymanych ofert. Podczas otwarcia ofert zostanie stwierdzone czy oferta została 

złożona w terminie. 

4)  Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje dotyczące ceny poszczególnych 

ofert. Informacje te zostaną odnotowane w protokole postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

5)  Oferty otwierane będą według następującego porządku: 

1)  koperty oznaczone napisem „Wycofanie”. Oferty pierwotne względem ofert 

wycofanych nie będą otwierane, 

2)  koperty oznaczone napisem „Zmiana”. Oferty pierwotne względem ofert 

zmienionych nie będą otwierane, 

3)  koperty zawierające oferty przetargowe, co do których stwierdzono, że nie zostały

  zmienione lub wycofane, zgodnie z numeryczną kolejnością ich składania. 

6)  Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić 

do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie 

otwarcia ofert. Zamawiający prześle niezwłocznie te informacje. 

 

2. Badanie ofert 

1)  W części niejawnej Zamawiający dokona badania oraz oceny ofert nieodrzuconych 

zgodnie z kryteriami podanym w Rozdziale VI. ust. 1 Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

2)  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest 

prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty 

oraz, z zastrzeżeniem pkt. 3, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

3)  Zamawiający może zwrócić się o wyjaśnienie treści oświadczeń i dokumentów, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 i 2 ustawy. 

 

3. Poprawianie oczywistych omyłek 

1)  W razie konieczności, Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie 

oraz omyłki rachunkowe zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy. 

2)  O dokonaniu poprawek, o których mowa w pkt. 1 Zamawiający zawiadomi niezwłocznie 

Wykonawcę , którego oferta została poprawiona. 
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4. Odrzucenie oferty 

1)  Zgodnie z art. 89 ustawy, w ściśle określonych przypadkach, Zamawiający zobowiązany 

jest odrzucić ofertę. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują żadne 

roszczenia przeciwko Zamawiającemu. 

2)  Oferta zostanie odrzucona jeżeli: 

1) jest niezgodna z ustawą, 

2)  jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt.3 ustawy, 

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

4)  zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

5)  została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert, 

6)  zawiera błędy w obliczeniu ceny, 

7)  Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, 

8)  jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 

5. Wybór oferty najkorzystniejszej 

1)  Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, zgodnie z ustalonym kryterium 

wyboru. 

2)  Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, z uwagi na 

fakt, iż zostaną złożone oferty z taką samą ceną, Zamawiający wezwie niezwłocznie 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych, wskazując 

jednocześnie termin, do którego złożenie tych ofert ma nastąpić. 

3)  Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach, 

4)  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi równocześnie 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone  

i o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę)  

i adres (siedzibę) Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, a także 

nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem 

oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom  

w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. Informację o wyborze 

najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu 

publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

 

IX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia na rzecz 
Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny 
całkowitej podanej w ofercie (ceny oferty brutto).  

2. Zabezpieczenie będzie wniesione w jednej z następujących form:  

a)   w pieniądzu; 

b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;  

c)   w gwarancjach bankowych; 

d)   w gwarancjach ubezpieczeniowych; 
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e)   w poręczeniach, o których mowa w art. 148 ust. 1 pkt 5 ustawy. 

 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu  Wykonawca wpłaca 

przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu 

Bank Millenium 

Nr 70 1160 2202 0000 0000 6090 0897 

z adnotacją: 

 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

– „Usługa całodobowej ochrony osób i mienia” 

 

3. Zwrot wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli 

zabezpieczenie to nie zostanie zarachowane na pokrycie roszczeń Zamawiającego, nastąpi 

w terminie 30 dni od wykonania umowy.  

4. W przypadku ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie gwarancji 

bankowej lub ubezpieczeniowej, zwanej dalej „gwarancją,” warunki gwarancji oraz 

bank/ubezpieczyciel powinny być uprzednio zaakceptowane przez Zamawiającego. 

5.  Gwarancję stanowić powinno nieodwołalne zobowiązanie banku / ubezpieczyciela, 

do bezwarunkowej zapłaty Zamawiającemu na jego pierwsze pisemne żądanie kwot kar 

umownych lub odszkodowań, należnych od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub 

niewłaściwym wykonaniem całości lub części obowiązków wynikających z Umowy. 

Zobowiązanie wynikające dla banku / ubezpieczyciela udzielającego takiej gwarancji 

pozostaje dla niego wiążące przez okres wykonywania Umowy. 

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form wymienionych w pkt 2, przy czym zmiana ta może być dokonana 

wyłącznie z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

 

X. ZAWARCIE UMOWY 

1. Istotne postanowienia umowy 

1)  Istotne postanowienia umowy zawiera Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. W jej treści, która nie podlega negocjacjom, podano wszelkie 

istotne dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia. 

2)  Udział w przetargu jest jednoznaczny z przyjęciem warunków umowy zawartych  

w projekcie umowy. 

3)  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowi integralną część umowy. 

 

2. Podpisanie umowy z Wykonawcą 

1)  Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, zamówienie publiczne zostanie udzielone 

Wykonawcy, który spełni wszystkie warunki i wymagania określone w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza. 

2)  Miejsce i termin podpisania umowy zostaną określone w zawiadomieniu wysłanym 

do Wykonawcy, którego oferta została wybrana. Zamawiający zawrze umowę w sprawie 

zamówienia publicznego zgodnie z terminami i warunkami określonymi w art. 94 ustawy. 

3)  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku 

wystąpienia konieczności dokonania zmian uzasadnionych zmianą przepisów prawa oraz 

w zakresie terminu realizacji zamówienia jedynie jeśli wynikać to będzie z okoliczności  
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       o charakterze obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili składania 

oferty w szczególności:  

a) wystąpienie siły wyższej, której działanie uniemożliwiło terminową realizację    

przedmiotu zamówienia, działanie siły wyższej rozumiane jest jako wszelkie 

nadzwyczajne zdarzenia o charakterze zewnętrznym, niemożliwe do przewidzenia, 

takie jak katastrofy, pożary, powodzie, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje 

społeczne, strajki, z wyjątkiem strajku u Wykonawcy działania wojenne. 

b) przedłużającej się niezależnej od Wykonawcy procedury udzielenia niniejszego 

zamówienia np. w związku z ewentualnym odwołaniem, 

4) Ponadto Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy w przypadku: 

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług; 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 

ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

c)zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 

-  pod warunkiem, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia 

przez Wykonawcę, 

d)rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy – w takim 

przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie odpowiednio 

pomniejszone.  

5) Wszelkie zmiany umowy wymagają obopólnej zgody stron, chyba, że dana zmiana 

wynika z treści SIWZ lub z treści umowy. 

6)  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą 

przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 

 

XI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

1. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania  

o udzielnie zamówienia 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

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

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługuje odwołanie na zasadach 

przewidzianych obowiązujących prawem, w szczególności zgodnie z  art. 180  Ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).  

2. Wykonawca na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy może w terminie przewidzianym do 

wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy 

czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na 

podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie. 

 

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

Załącznik nr 1 -  Formularz ofertowy  

Załącznik nr 2a - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 

Załącznik nr 2b -  Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z powodu  

  niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych 

Załącznik nr 2c - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej; 
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Załącznik nr 3 -  Wzór umowy 
Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych zamówień    

Załącznik nr 5         - Pisemne zobowiązanie do udostępnienia zasobów wykonawcy przez inne      

podmioty 

Załącznik nr 6 - Instrukcja dla pracowników ochrony 
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Załącznik Nr 1 do SIWZ 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 
Dane dotyczące Wykonawcy: 

 
Nazwa .......................................................................................................... 
 

Siedziba......................................................................................................... 

 

Numer  tel./fax ….................................... 

 

REGON ................................................. 

 

NIP........................................................ 

 

Dane dotyczące Zamawiającego : 

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu 
ul. Polna 109/111 
87-100 Toruń 
 

Odpowiadając na ogłoszenie w przetargu nieograniczonym na: 

Całodobową ochronę nieruchomości oraz  osób i mienia w obrębie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego w Toruniu oraz Oddziału Terenowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 

Drogowego w Grudziądzu 
(znak sprawy: ZA. 332-1/PN/2015) 

 
1. Oferujemy wykonanie usług na następujących zasadach: 

 

Nazwa zadania 

Stawka 

podatku 

VAT 

cena 1 godzinę ochrony brutto 

Całodobowa ochrona nieruchomości oraz mienia i osób 

w obrębie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego 

w Toruniu – Pakiet A 

  

Całodobowa ochrona nieruchomości oraz mienia i osób 

w obrębie Oddziału Terenowego Wojewódzkiego 

Ośrodka Ruchu Drogowego w Grudziądzu 

–Pakiet B 

  

 

Wartość brutto słownie Pakiet A: ……………………………………………………………………….............. 

(słownie:………………………………………………………………………………………………………………………….. 

w tym stawka podatku VAT: …………………….. % 

 

Wartość brutto słownie Pakiet B: ……………………………………………………………………….............. 

(słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………… 

w tym stawka podatku VAT: …………………….. % 

 

Łączna wartość oferty brutto: …………………………………………………………………………………………. 

(słownie:………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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w tym stawka podatku VAT: …………………….. %   

 

Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności – zgodnie z zapisami przedstawionymi w SIWZ 

(w tym we wzorze umowy).  

 

Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym SIWZ. 

 

2. Oświadczamy, że: 

1) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia, 

2) oferujemy warunki płatności na zasadach wskazanych w  SIWZ, 

3) zapoznaliśmy się z postanowieniami SIWZ w tym wskazanymi w załącznikach do SIWZ i nie 

wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy 

umowę na warunkach określonych w SIWZ w terminie zaproponowanym przez 

Zamawiającego nie później jednak niż do końca okresu związania ofertą. 

4) akceptujemy stan zabezpieczeń technicznych ochranianych obiektów. 

3. Zostaliśmy poinformowani, że możemy wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec 

w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione innym uczestnikom 

postępowania. 

4. ZAMÓWIENIE zamierzamy zrealizować sami*/z udziałem Podwykonawców*.  

Udział prac Podwykonawców wyniesie ............. % wartości robót objętej niniejszą Ofertą, 

 przy realizacji następującego zakresu: 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(*niepotrzebne skreślić). 

5. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na nasz adres: 

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

e-mail: ..................................................................................... nr tel.:............................................., 

6. Osoba/y do kontaktu w sprawie zamówienia 

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

 ………………………………………………………. tel. .................................  e-mail ………...................................  

………………………………………………………… tel. ……………………………..   e-mail ……………………………………….  

7. OFERTĘ niniejszą składamy na ............... kolejno ponumerowanych stronach. 

 

8. Integralną częścią oferty są : 

1. aktualny odpis z właściwego rejestru oraz dokumenty wykazujące brak podstaw 

do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, 

o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp (część IV SIWZ, pkt 2, ust. 2-6), 

2. oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa 

zamówień publicznych znajdujące się w Załączniku nr 2a do SIWZ, 

3. oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia 

warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych znajdujące 

się w Załączniku nr 2b do SIWZ, 

4. Aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób 

i mienia wydana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie 
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działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony mienia realizowanych w formie 

bezpośredniej ochrony fizycznej na podstawie art. 17 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. 

o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. nr 145 poz. 1221 z późn. zm.) w zakresie 

określonym przez art. 3 pkt 1 tej ustawy, 

5. dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób przystępujących do 

postępowania o zamówienie, o ile fakt ten nie wynika z przedstawionych dokumentów 

rejestrowych, 

6. parafowany wzór umowy (Załącznik nr 3), 

7. parafowaną instrukcję dla pracowników ochrony (Załącznik nr 6), 

8. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – jeśli dotyczy 

9. polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej. Minimalna wymagana suma 

gwarancyjna - 5 000 000,00zł w okresie ubezpieczenia. 

10. wykaz wykonanych lub wykonywanych usług wraz z potwierdzeniem ich prawidłowej 

realizacji (np. referencje), 

11. lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 2c do SIWZ),  

12. oświadczenie o zapewnieniu, w toku realizacji Umowy, stałego  dysponowania grupą 

interwencyjno-patrolową zlokalizowanymi na terenie Torunia (dla „Pakietu A”) lub/i  Torunia  

i Grudziądza  (dla „Pakietu B”), 

13. oświadczenia  o  zapewnieniu, w toku realizacji  Umowy, imiennego wykazu osób, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia z oświadczeniem o ich niekaralności.   

14. oświadczenie o  zapewnieniu, w trakcie realizacji  Umowy, imiennego wykazu osób, które 

będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia z oświadczeniem o  ich niekaralności. 

15. inne 

 
Miejscowość i data: ................................................. 

 

Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty (imię, nazwisko i podpis):  

 

....................................................... 
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Załącznik nr 2a do SIWZ 
                                                                                                               

(pieczęć adresowa firmy Oferenta)                                                                            

  

  

  

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 ZGODNIE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY  

  

  

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: 

  

Całodobową ochronę nieruchomości oraz osób i mienia  w obrębie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego w Toruniu oraz Oddziału Terenowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 

Drogowego w Grudziądzu 
 

 (znak sprawy: ZA. 332-1/PN/2015) 
 

Oświadczamy, że: 

1. posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  

2. posiadam/y wiedzę i doświadczenie;  

3. dysponuję/emy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia;  

4. spełniamy warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.  

  

Na każde żądanie dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość 

danych zawartych w oświadczeniu. 

  

  

  

  

Miejscowość i data: ….................................................... 

  

Imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 

  

 ….................................................................................................................... 
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Załącznik nr 2b do SIWZ 
                                                                                                               

  

(pieczęć adresowa firmy Oferenta)                                                                            

  
  

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POWODU NIESPEŁNIENIA WARUNKÓW,  
O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

  

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: 

  

Całodobową ochronę nieruchomości oraz osób i mienia w obrębie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego w Toruniu oraz Oddziału Terenowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 

Drogowego w Grudziądzu 
 

 (znak sprawy: ZA. 332-1/PN/2015) 
 
 

Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków,  
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

  
  
Na każde żądanie dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość 

danych zawartych w oświadczeniu. 

  

  

  

  

Miejscowość i data: ….................................................... 

  

Imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 

  

 ….................................................................................................................... 
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Załącznik nr 2c do SIWZ 
 

  

     LISTA PODMIOTÓW 

        NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie 

przetargu nieograniczonego na:  

Całodobową ochronę nieruchomości oraz osób i mienia w obrębie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego w Toruniu oraz Oddziału Terenowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 

Drogowego w Grudziądzu 
 

 (znak sprawy: ZA. 332-1/PN/2015) 
 

oświadczam, że podmiot który reprezentuję: 

1. nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5) ustawy z dnia 29.01.2004 r. 

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

2. należy do grupy kapitałowej, o której mowa w w art. 24 ust 2 pkt 5) ustawy z dnia 29.01.2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), w której skład wchodzą 

poniższe podmioty* 

1) ………………………………………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………………………………………… 

3) ………………………………………………………………………………………… 

4) ………………………………………………………………………………………… 

5)............................................................................................... 

 

  

  

* niewłaściwe skreślić 

  

  

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

Wykonawca 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

Projekt Umowy 

Umowa nr ________ z  dnia ___________  

o świadczenie usług  ochrony  mienia  i  osób oraz usług  dozoru  

Umowa zawarta zostaje w Toruniu w dniu _____ 2015  roku  w  Toruniu: 
 
Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Toruniu, działającym pod 
adresem: 87-100 Toruń, ul. Polna 109/111, NIP 879-20-45-808,  
Regon 870635762, 
w imieniu którego działa Dyrektor Pan Marek Staszczyk, uprawniony 
do jednoosobowej reprezentacji, zwanym w treści tej umowy „Zamawiającym” 
i 
[dla Spółek:] 
__________  Sp. z o.o. / S.A. z siedzibą w _____,  działającą  pod adresem:  
____________ wpisaną  do Rejestru  Przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  
Sądowego  pod numerem  KRS ____, dla której  akta rejestrowe prowadzi Sąd  
Rejonowy w  __________  ____  Wydział  Gospodarczy  KRS,  o  kapitale  
zakładowym  ________ złotych,  w  całości  opłaconym,  posługującą  się  numerem  
NIP: ________  i  numerem  Regon  ________,  reprezentowaną  przez : 
_______________ - Prezesa  Zarządu / Członka Zarządu / Prokurenta ... 
_______________ - Wiceprezesa Zarządu / Członka Zarządu / Prokurenta ... 
[dla osób fizycznych:] 
Panią / Panem _____________ (Pesel _______________), zamieszkałą/ym  pod  
adresem:  _____, wpisaną/ym  do  Ewidencji działalności  gospodarczej  
prowadzonej  przez  _____ pod numerem ___, właścicielką/em Przedsiębiorstwa 
________________  działającego pod adresem:________,  posługującą/ym  się 
numerem  identyfikacyjnym  NIP _______  i  numerem  Regon ______  
zwaną/ym  w  treści  tej  Umowy  „Odbiorcą”,  działającą/ym  osobiście, 
zwaną  dalej  „Wykonawcą” 
 
Podstawą zawarcia niniejszej Umowy jest wybór Wykonawcy w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.). 
 
      § 1. 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję nr _____ wydaną przez  Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia _____ roku w zakresie usług ochrony 
osób i mienia, realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub 
doraźnej, polegającej m.in. na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, 
gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach 
alarmowych a także polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych 
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i przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych. Kopia koncesji stanowi 
Załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy. 
2. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek 
całodobowej, stałej, kompleksowej ochrony osób i mienia oraz dozoru 
nieruchomości  w obrębie  *Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu 
przy ul. Polnej 109/111 / *Oddziału Terenowego WORD w Grudziądzu przy 
ul. Waryńskiego 4, zwanego dalej „Ośrodkiem”. Głównym celem realizacji Umowy 
jest zabezpieczenie przed kradzieżą, zniszczeniem, włamaniem,  dewastacją 
budynków, budowli, pomieszczeń, mienia, wyposażenia, urządzeń, pojazdów, 
terenu i in. ich  strzeżenie  oraz ochrona osób i mienia, zgodnie z zapisami Ustawy 
z dnia  22 sierpnia 1997 roku  o  ochronie  osób i mienia  (tj. Dz.U. z 2014 poz. 1099 
z późn. zm.).  

§ 2. 
1. Usługi, w szczególności ochrona osób i mienia oraz dozór, o których mowa w § 1, 
wykonywane będą całodobowo i stale przez pracowników Wykonawcy, w systemie 
zmianowym, przez jednego pracownika na każdej zmianie, przy dochowaniu 
warunku, że długość każdej zmiany i ciągłe  wykonywanie pracy przez każdego 
pracownika nie mogą być dłuższe aniżeli 12  (dwanaście) godzin, a szczegółowy 
sposób realizacji zamówienia określa Załącznik Nr 3 do niniejszej Umowy 
(„Instrukcja dla pracowników ochrony obiektu  WORD  w  Toruniu oraz  Oddziału  
Terenowego WORD w Grudziądzu”). Jednocześnie ustala się, że długość przerwy 
pomiędzy (maksymalnie) dwunastogodzinnym czasem pracy pracownika nie może 
być krótsza aniżeli  8  godzin. 
2. Ochrona pełniona będzie przez jednego pracownika w obiekcie, we wszystkie dni 
tygodnia, nie wyłączając dni wolnych od pracy i świąt. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do starannego doboru pracowników 
zatrudnianych dla realizacji niniejszej Umowy, w tym bezpośrednio dozorujących 
obiekty Zamawiającego. W szczególności pracownicy muszą być niekarani 
i posiadać cechy zapewniające dobre wykonywanie pracy, np. sumienność, 
zaangażowanie, obowiązkowość. Wszyscy pracownicy skierowani do realizacji tej 
Umowy będą posiadali także stosowną wiedzę, umiejętności oraz 
zdyscyplinowanie i  skrupulatność w stosowaniu obowiązujących unormowań,  
natomiast nie wymaga się  licencji kwalifikowanego pracownika ochrony. 
4. Umowa wykonywania będzie w standardzie profesjonalnym.  

 
§ 3. 

1. Zamawiający udostępni pracownikom Wykonawcy wykonującym obowiązki 
określone niniejszą Umową,  pomieszczenie portierni, wyposażone w skrzynki 
na klucze oraz  w  szafę na dokumentację ochrony i rzeczy osobiste, a  także  
zapewni im podstawowe warunki socjalne i dostęp do pomieszczeń objętych 
ochroną (z wyłączeniem pomieszczeń, o których mowa  w ust. 3), a także przekaże 
i będzie przekazywał Wykonawcy posiadane informacje o okolicznościach mających 
wpływ na stan bezpieczeństwa osób i obiektu. W szczególnych wypadkach 
Zamawiający przekaże informacje na temat wartościowych przedmiotów 
znajdujących się na terenie dozorowanego obiektu. 
2. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy 
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o istotnych zmianach dotyczących funkcjonowania chronionego obiektu. 
3. Zamawiający przekaże Wykonawcy pisemny wykaz pomieszczeń, do których nie 
będą miały prawa wstępu osoby wykonujące dozór.  
4. Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania wszystkich cennych 
przedmiotów, niezabezpieczonych w pomieszczeniach zamkniętych Ośrodka pod  
bezpośredni nadzór pracownikom Wykonawcy. Fakt przekazania zostanie 
udokumentowany wpisem do Książki Dozoru.  

 
§ 4. 

1. Zamawiający zapewnia odpowiednie zabezpieczenie techniczne dozorowanego 
obiektu oparte na systemie  SWIN / CCTV* / przeciwpożarowym* . 
2. System zabezpieczenia technicznego może ulec zmianie w  trakcie  realizacji  
Umowy, o ile będzie to konieczne  ze  względów  technicznych.  

 
§ 5. 

1. Wykonawca przejmuje dozorowanie obiektów od dnia 1 czerwca 2015 roku 
od godz. 12.00. 
2. Przejęcie dozorowanego obiektu przez służby ochrony Wykonawcy odbędzie się 
na podstawie protokołu przekazania obiektu. Niezwłocznie po przejęciu dokonana 
zostanie zmiana kodów zabezpieczających w systemie SWIN  oraz  ich  przekazanie  
Wykonawcy. W dniu przejęcia dozoru, a przed pierwszym uzbrojeniem systemu 
SWIN, Wykonawca dokona podłączenia centrali alarmowej do centrum 
monitorowania alarmów Wykonawcy. 
3. Uzasadnione uwagi dotyczące zabezpieczenia obiektu lub usprawnień 
organizacyjnych będą wykonane przez Zamawiającego w terminie 7 dni od 
podpisania protokołu przekazania obiektu  lub w innym uzgodnionym terminie, 
o ile działania te uznane zostaną przez Zamawiającego za celowe. 
 

§ 6. 
Umowa została zawarta na czas określony od dnia 1 czerwca 2015 roku 
od godz. 12.00  do dnia  30 maja 2018 roku  do godz. 12.00. W dniu zakończenia 
umowy Wykonawca będzie świadczył usługi nią objęte do chwili protokolarnego 
przekazania obiektu Zamawiającego w terminie uzgodnionym, nie krócej niż do 
godziny 12.00 tego dnia.  

§ 7. 
Każda ze Stron wyznaczy, w drodze wymiany poczty elektronicznej, osobę do 
bezpośrednich wzajemnych kontaktów stron w sprawach związanych 
z wykonywaniem umowy.  W dniu zawarcia Umowy są to : 

1) ze strony Zamawiającego:  
a) Anna Rocławska,  tel. 601 176 888,  

e-mail: kierownik.administracja@word.torun.pl 
b) Bartosz Wieczorek, , tel. 728 518 776, 

e-mail: administracja1@word.toru.pl 
2) ze strony Wykonawcy :  Pani / Pan ______ , tel. ____, e-mail ________. 

Zmiana osób wskazanych do bezpośrednich kontaktów następować będzie drogą 
elektroniczną. 
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§ 8. 

1. Osoba wykonująca ochronę (pracownik realizujący obowiązki wynikające 
z niniejszej Umowy) obowiązana jest do podejmowania wszelkich czynności 
określonych prawem z wyjątkiem takich, które zagrażają tej osobie utratą życia, 
zdrowia lub ciężkim uszkodzeniem ciała, mających na celu zapobieżenia kradzieży 
mienia znajdującego się w budynkach i na terenie dozorowanym, zatrzymania 
sprawcy na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu, ustalenie jego danych 
personalnych oraz odzyskanie zagarniętego mienia - w takim zakresie, w jakim są 
one do pogodzenia z obowiązkami ochrony dozorowanego obiektu. 
2. Pracownik ochrony ma obowiązek interweniowania w przypadku, gdy osoby 
trzecie (osoby egzaminowane, uczestnicy kursów lub inne) przebywające na terenie 
dozorowanym naruszają ustalony porządek lub interes Zamawiającego bądź, gdy 
ich zachowanie odbiega od przyjętych norm społecznych. Obowiązkiem pracownika 
ochrony jest podejmowanie czynności mających na celu zarówno ochronę osób jak 
i ochronę mienia. 
3. Zamawiający upoważniony jest do zgłaszania potrzeby interwencji pracownikowi 
ochrony. 
4. Pracownik ochrony ma obowiązek podejmowania czynności i działań, a także 
wykazywania profesjonalnej staranności w zakresie skuteczności dozorowania  
mienia,  w szczególności  dotyczy  to  stałej  uważności  i  wykonywania obchodów 
Ośrodka.  
5. Po zainstalowaniu odpowiedniego systemu kontroli obchodów wartownika  przez 
Wykonawcę,  na pracowników ochrony nałożony zostanie obowiązek punktowego 
potwierdzania obecności (obchodów) na czytnikach (punktach kontrolnych) 
zlokalizowanych  na terenie Ośrodka. 

 
§ 9. 

1. Zamawiający  przekaże Wykonawcy imienny wykaz osób mających stałe prawo 
wstępu i przebywania na terenie dozorowanego obiektu poza czasem pracy 
Zamawiającego z uwzględnieniem czasu /godzin/ jakiego prawo to dotyczy, lub 
wyda przepustki uprawniające do wstępu i  przebywania na terenie Ośrodka. 
Zamawiający przekaże także Wykonawcy wykaz pojazdów, co do których 
dozwolony jest wjazd na teren  Zamawiającego. 
2. Pracownik ochrony każdorazowo odmówi wpuszczenia na teren dozorowanego 
obiektu osoby nieposiadającej do tego pisemnego lub ustnego zezwolenia 
udzielonego przez osoby upoważnione do tego przez  Zamawiającego. 
Odpowiednio dotyczy to także pojazdów.   

 
§ 10. 

1. Do podstawowych obowiązków pracownika ochrony należy: 
1) przejęcie obiektu od osoby, która pełniła poprzedni dyżur, po uprzednim 

zapoznaniu się ze  stanem zabezpieczenia pomieszczeń  i  Ośrodka , 
2) stałe czuwanie w dozorowanym obiekcie, 
3) dokonywanie systematycznych obchodów i kontroli stanu zabezpieczenia 

dozorowanych obiektów, 
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4) sprawowanie pieczy nad mieniem i terenem Zamawiającego, 
5) podejmowanie interwencji, o ile zachodziłaby taka potrzeba, 
6) wykonywanie obchodów obiektów (budynki i teren) na zasadach 

szczegółowo określonych Instrukcją stanowiącą  Załącznik nr 3 do niniejszej 
umowy, 

7) zmienianie stanu systemu ochrony na uzbrojony/rozbrojony w sposób 
zgodny z harmonogramem pracy Ośrodka, 

8) włączanie i wyłączanie systemu oświetleniowego budynków i terenu 
Zamawiającego,  podług  zasad  określonych  przez  Zamawiającego, 

9) powiadamianie odpowiednich służb Zamawiającego w przypadku włączenia 
się alarmu w kotłowniach gazowych centralnego ogrzewania, 

10) niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego o stwierdzonych 
nieprawidłowościach i naruszeniach zabezpieczenia mienia, 

11) niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego a w przypadku jeśli to będzie 
niemożliwe Policji o usiłowanych lub dokonanych przestępstwach 
ujawnionych w związku z wykonywanym dozorem, 

12) przekazanie dozorowanego obiektu zmiennikowi  (osobie  pełniącej  kolejny 
dyżur), 

13) dokonywanie zapisów w Książce Dozoru zawierającej szczegółowe dane 
o podejmowanych czynnościach. 

2. Wykonawca zapewnia, że pracownik ochrony będzie stosować się do postanowień 
Instrukcji stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 
 

§ 11. 
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszystkich czynności objętych 
niniejszym zamówieniem własnymi siłami, środkami oraz z wykorzystaniem 
własnego sprzętu, co nie dotyczy jednakże dysponowania własną grupą 
interwencyjną na terenie Torunia / Grudziądza.  
2. Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z grupy interwencyjnej 
profesjonalnego podwykonawcy. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest, 
na każde żądanie Zamawiającego, okazać ważną umowę z profesjonalnym 
podwykonawcą  oraz  niezwłocznie, zawsze nie później niż w terminie 3 dni, 
informować Zamawiającego o dokonanych zmianach. 
3. Wszystkie  działania  grupy  interwencyjnej traktowane będą jako działania własne 
Wykonawcy. 

§ 12. 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wszystkim osobom wykonującym 
pracę wynikającą z niniejszego zamówienia odpowiednich, jednolitych, ubrań 
służbowych, identyfikatorów ze zdjęciem oraz sprzętu do komunikowania się 
z odpowiednimi służbami, między sobą oraz z Zamawiającym oraz latarek. 
2. W szczególności pracownicy ochrony zobowiązani są posiadać przy sobie w 
każdym czasie: 
1) urządzenia – środki  łączności  bezprzewodowej umożliwiające 
natychmiastowe wezwanie Policji, pogotowia ratunkowego lub innych służb  oraz 
stały kontakt  z  centralą  Wykonawcy  lub  grupą  interwencyjną, 
2) przenośne  urządzenia  antynapadowe umożliwiające natychmiastowe 
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wezwanie grupy  interwencyjnej. 
§ 13. 

1. Wykonawca, w ramach świadczonej usługi ochrony osób i mienia, bez 
dodatkowego wynagrodzenia, zobowiązuje się: 

1) wykonać podłączenie centrali alarmowej, do centrum monitorowania 
alarmów Wykonawcy,  na własnych łączach, utrzymywanych na swój koszt, 
2) zapewnić bezzwłoczną reakcję grupy interwencyjnej Wykonawcy 
w przypadku otrzymania sygnału alarmowego, w czasie nie dłuższym niż 
20 minut  w ciągu dnia i 10 minut  w ciągu nocy,  przy  czym  Zamawiający 
ma prawo dokonać wezwań sprawdzających działanie systemu interwencji 
oraz  czas interwencji  nie częściej niż jeden raz w miesiącu kalendarzowym. 
 

2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić system antynapadowy, podłączony do 
centrum monitorowania alarmów Wykonawcy, na własnych łączach, 
utrzymywanych na swój koszt, dostępny dla ochrony.   

 
3. Nadajniki systemu antynapadowego powinny być aktywne dla pracownika 
ochrony na całym obszarze siedziby Zamawiającego wraz z budynkami i placami 
manewrowymi.   

§ 14. 
1. Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej umowy zobowiązany jest 
przedstawić Zamawiającemu wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia (realizacji  umowy) oraz oświadczenia o ich niekaralności.  
2.  Na Wykonawcy spoczywa obowiązek staranności w doborze osób wskazanych 
do wykonywania czynności ochrony oraz nadzorowania prawidłowości ich pracy. 
3. Na żądanie Zamawiającego, bez uzasadnienia, Wykonawca zobowiązuje się 
wymienić  osobę dozorującą. 

§ 15. 
Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia Książki Dozorów, do której 
personel Wykonawcy wpisywać będzie wszelkie spostrzeżenia, uwagi oraz istotne 
wydarzenia związane ze sprawowaniem ochrony mienia Zamawiającego. 
W terminie do piątego dnia następującego po miesiącu świadczenia usług, 
Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu Książki Dozorów 
prowadzonej w miesiącu poprzedzającym. 

 
§ 12. 

1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zabezpieczeniu obiektu, 
uniemożliwiających skuteczne pełnienie dyżuru w zakresie wyznaczonym umową, 
osoba wykonująca dozór zgłasza ten fakt Zamawiającemu celem podjęcia kroków 
niezbędnych do zabezpieczenia obiektu w trybie awaryjnym. 
2. Fakt stwierdzenia nieprawidłowości oraz zabezpieczenia obiektu w trybie 
awaryjnym, winien być wpisany do Książki Dozoru wraz z określeniem zaistniałych 
okoliczności. 

§ 13. 
1. Wykonawca oświadcza, że zawarł umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej z tytułu usługowego świadczenia ochrony mienia na sumę ubezpieczenia 
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nie  mniejszą  niż  5.000.000,00 (pięć milionów) złotych i zobowiązuje się utrzymywać 
ubezpieczenie na tych samych warunkach (z zapewnieniem wymaganej kwoty) oraz,  
że  umowa  ta  obowiązywać  będzie przez cały okres trwania umowy.  
2. Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej umowy zobowiązany jest 
przedstawić Zamawiającemu kopię polisy, o  której mowa w ust. 1  wraz z dowodem 
jej opłacenia (Załącznik nr 2 do niniejszej umowy). Po wznowieniu ubezpieczenia 
Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć Zamawiającemu kopię nowej 
polisy wraz z dowodem jej opłacenia. 
 

§ 14. 
1. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego 
w dozorowanym obiekcie powstałe na skutek niewykonania lub nienależytego 
wykonania  obowiązków,  w  szczególności  pełnienia dozoru. 
2. Odpowiedzialność  Wykonawcy  odnosi  się  także  do  szkód  poniesionych  przez  
osoby  trzecie. 

§ 15. 
Pracownicy ochrony dozorujący obiekty Zamawiającego podlegają bezpośrednio 
Wykonawcy i tylko od niego otrzymać mogą polecenia. Jeżeli okaże się to konieczne 
w nagłych przypadkach, to Zamawiający lub osoba upoważniona przez 
Zamawiającego, może wydać osobom dozorującym dyspozycje z pominięciem 
Wykonawcy. Dyspozycje muszą zostać odnotowane w Książce Dozoru. Dyspozycje 
te będą wykonane tylko w przypadku, jeżeli mieszczą się w zakresie umowy i nie 
kolidują z przepisami prawa oraz nie wpływają na pogorszenie stanu 
bezpieczeństwa chronionego obiektu. W sytuacji spornej pracownik ochrony ma 
obowiązek pisemnego potwierdzenia odmowy dokonania określonej czynności / 
działania. 

§ 16. 
1. Za wykonaną usługę Zamawiający płacić będzie Wykonawcy za każdy miesiąc 
kalendarzowy wynagrodzenie w wysokości iloczynu ilości godzin świadczenia 
usługi w danym miesiącu i ryczałtowej stawki ____ (cena ofertowa) złotych brutto za 
każdą godzinę świadczenia usługi dozoru. Wynagrodzenie miesięczne wyliczone 
według zasad określonych powyżej zawiera 23 % podatku VAT. 
2. Wykonawca ma obowiązek udokumentowania ilości przepracowanych godzin 
przez pracowników ochrony. 

§ 17. 
1. Należność za usługę wykonaną przez Wykonawcę regulowana będzie przez 
Zamawiającego w okresach miesięcznych, na koniec każdego miesiąca 
kalendarzowego, na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, 
nie wcześniej niż w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez 
Zamawiającego. 
2. Zamawiający dokonywać będzie zapłaty przelewem na rachunek bankowy 
wskazany przez Wykonawcę. 
4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego.  
 

 



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

      
 
    SIWZ –ZA.332-1/PN/2015                                                                                          Strona 35                                                                                         

 

 
 
§ 18. 

Strony zgodnie oświadczają, iż przewidywana wartość wynagrodzenia umownego 
za cały okres na który umowa została zawarta wynosi _________ złotych brutto 
(iloczyn przewidywanej ilości godzin świadczenia usługi dozoru za cały okres na 
który umowa została zawarta i stawki ___ zł brutto złotych brutto za każdą godzinę 
świadczenia usługi dozoru). 

§ 19. 
1. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) 
w okresie obowiązywania umowy, kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy, 
o której mowa w ustępie 1 ulegnie odpowiedniej zmianie, wynikającej 
z zastosowania nowej stawki, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 
wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
2. W wypadku wprowadzenia zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia 
za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub zasad podlegania ubezpieczeniom 
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
odpowiedniej zmianie jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę. 
3. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 1 i 2 powyżej, 
Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że powyższe  zmiany mają wpływ na 
koszty wykonania zamówienia oraz przedstawić i udowodnić Zamawiającemu 
stosowne wyliczenia. 

§ 20. 
Zamawiającemu przysługuje prawo ograniczenia przedmiotu zamówienia 
w przypadku, gdy ze względów organizacyjnych lub finansowych dokona 
przeorganizowania systemu ochrony (np. poszerzenie zakresu monitoringu, 
zmniejszenie obszaru ochrony, zmiana sposobu ochrony). W takiej sytuacji  
Wykonawcy,  z danego tytułu nie przysługują roszczenia finansowe, odszkodowania 
ani inne świadczenia. 

§ 21. 
W trakcie trwania Umowy, za obopólną zgodą Stron wyrażoną na piśmie, możliwe 
jest dokonanie korekty zasad związanych z procedurą ochrony. Dokonana korekta 
nie może powodować zmiany wysokości wynagrodzenia umownego, o którym 
mowa w § 12 niniejszej umowy. 

§ 22. 
1. Wykonawca i Zamawiający zachowają w tajemnicy wszystkie informacje, które 
mają wpływ na bezpieczeństwo Zamawiającego i Wykonawcy w czasie 
obowiązywania umowy oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu. Dotyczy to 
również innych informacji uzyskanych w trakcie wykonywania umowy. 
W szczególności obowiązkiem zachowania tajemnicy objęte są wszelkie informacje, 
których ujawnienie mogłoby narazić Zamawiającego na kradzież, nieuprawniony 
dostęp do Ośrodka, naruszenie tajemnicy w zakresie działalności statutowej 
Zamawiającego, prowadzenia przez niego egzaminów państwowych.    
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2. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, 
w stosunku do osób trzecich, wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego, 
których ujawnienie mogłoby go narazić na szkodę bądź inny uszczerbek, 
z wyłączeniem informacji, które są publicznie dostępne bez naruszenia zobowiązania 
do zachowania poufności lub informacji, które podlegałyby ujawnieniu na żądanie 
uprawnionych osób lub organów. 
3. W szczególności Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ujawnienie lub 
wykorzystanie w jakikolwiek sposób, pozyskanych przy wykonywaniu niniejszej 
umowy, informacji objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 roku, poz. 1182, 1662) i Ustawy 
z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (j.t. Dz.U. z 2010 roku, 
Nr 182, poz. 1228). 

§ 23. 
 Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, w wysokości 
5 % ceny całkowitej oferty, w formie ……………… ……………………………….  
1. Ustanowione zabezpieczenie  służy pokryciu roszczeń Zamawiającego 
z tytułu  niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w szczególności 
w przypadku powstania  szkody. 
2. Zwrot  zabezpieczenia nastąpi na zasadach określonych  w art.151 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013 roku, 
poz. 907 z późn. zm.).  

§ 24. 
1. Zamawiający może niezwłocznie rozwiązać umowę w każdym czasie, gdy : 

1) Wykonawca przestanie wykonywać ochronę i będzie to miało charakter 
nieincydentalny,  

2) Wykonawca dwukrotnie naruszył swoje obowiązki, wynikające z niniejszej 
Umowy, 

3) zapadnie prawomocny  wyrok  karny  przeciwko  pracownikowi  ochrony 
delegowanemu  przez Wykonawcę  w  sprawie  przestępstw przeciwko 
mieniu (np. zagarnięcie mienia, przywłaszczenie lub kradzież mienia), 

4) Wykonawca  utracił koncesję na wykonywanie przedmiotu umowy. 
2.  Zamawiający może rozwiązać umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 
wypowiedzenia, jeżeli stwierdzi nieprawidłowości w realizacji usług objętych 
niniejszą umową, takie jak, w szczególności, stwierdzenie, iż pełniąca usługi osoba: 

1) znajduje się pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego,  
2) nie wykonuje obowiązków przewidzianych umową, 
3) zachowuje się, w sytuacji nieuzasadnionej okolicznościami, agresywnie 

lub niegrzecznie w stosunku do pracowników lub klientów WORD,  
4) opuściła stanowiska pracy (obiektu) pozostawiając obiekt bez ochrony na 

czas dłuższy niż  godzina 
lub gdy Zamawiający stwierdzi nieprawidłowości w realizacji usług objętych 
niniejszą umową  po stronie  Wykonawcy.   
3. Zdarzenia naruszenia umowy przez Wykonawcę muszą zostać potwierdzone 
przez Zamawiającego wpisem do Książki Dozoru i powiadomieniem osoby 
uprawnionej do kontaktu ze strony Wykonawcy (w formie elektronicznej). 
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4. W każdym czasie Zamawiający ma prawo wyznaczyć Wykonawcy 
trzydziestodniowy termin na podjęcie działań naprawczych, o ile stwierdzi, 
że umowa nie jest wykonywana w sposób właściwy.  Obowiązek ten nie ogranicza 
praw Zamawiającego co do możliwości rozwiązania lub wypowiedzenia umowy. 
5.  Za naruszenie niniejszej Umowy uznawane będzie także niewypłacanie przez 
Wykonawcę wynagrodzeń pracownikom ochrony w terminie uzgodnionym z tymi 
pracownikami, jeżeli zgłoszą oni w  tym  zakresie  pretensje  do  Zamawiającego. 
 

§ 25. 
Wykonawca może niezwłocznie rozwiązać umowę w każdym czasie, gdy 
Zamawiający zalega z płatnością na kwotę przewyższającą wymagalną należność za 
dwa pełne okresy płatności. 

§ 26. 
Zamawiający zastrzega sobie umowne prawo rozwiązania umowy 
za dwumiesięcznym wypowiedzeniem w sytuacji, gdy jego sytuacja ekonomiczna 
ulegnie pogorszeniu i zostanie to udokumentowane zmniejszeniem ilości 
przychodów przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe.  
 

§ 27. 
W  każdej  sytuacji  rozwiązania  (zaprzestania  realizacji)  Umowy  Wykonawca  
podejmie  wszelkie działania  mające na celu  płynne  przekazanie  obiektów  i  
obowiązków osobom  wskazanym.  

§ 28. 
1.  W przypadku rozwiązania lub wypowiedzenia  Umowy przez Zamawiającego 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci on  Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za cały okres na który 
umowa została zawarta (zgodnie  z  wyliczeniem w § 18). 
2. Karę umowną w wysokości określonej w ust. 1 Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu także w razie  odstąpienia od umowy przez Zamawiającego 
z przyczyn, za które  odpowiada Wykonawca  lub gdy  Wykonawca  odstąpi  
od umowy  bądź  zaprzestanie  jej  realizacji.   
  

§ 29. 
1. Za  każde niewywiązanie się Wykonawcy z przyjętego w Umowie zobowiązania, 
Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia i pobrania kary umownej 
w wysokości 1% kwoty brutto określonej w § 18 niniejszej Umowy, względem 
każdego (poszczególnego) zdarzenia. Jeżeli niewywiązanie trwa dłużej niż jeden 
dzień Zamawiający ma prawo naliczenia i pobrania kary umownej w wysokości 1%  
za każdy dzień nienależytego świadczenia usługi, nie więcej jednak niż  10% tej  
kwoty,  względem każdego (poszczególnego) naruszenia Umowy. 
2.  Za każde opóźnienie w wykonaniu obowiązku przybycia grupy interwencyjnej 
Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia i pobrania kary umownej 
w wysokości 50 (pięćdziesiąt) złotych za każdą minutę ponad czas określony 
w niniejszej umowie, nie  więcej  jednak  niż  3.000 (trzy  tysiące  złotych)  względem  
każdego opóźnienia. 
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3.  Za każde udokumentowane stwierdzenie, iż ochrona świadczona była przez 
osobę pod wpływem alkoholu Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia 
i pobrania kary umownej w wysokości 1% kwoty brutto określonej w § 18 niniejszej 
Umowy.   
4.  Za każde pozostawienie chronionych obiektów bez dozoru na  czas  dłuższy  niż  
1 (jedna) godzina Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia  i  pobrania kary 
umownej  w  kwocie 3.000 (trzy  tysiące  złotych)  względem  każdego  takiego  
incydentu.  

§ 30. 
1.  Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia (faktury). 
2. Zapłata kar umownych nie wyłącza ani nie ogranicza po stronie uprawnionej 
możliwości dochodzenia zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych, 
do wysokości poniesionej szkody.  

§ 31. 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

§ 32. 
Dla wykonywania  niniejszej Umowy obowiązujące są także wymagania określone 
w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz w SIWZ.   

§ 33. 
Integralną część umowy stanowią: 

1) Załącznik nr 1 do umowy – kopia Koncesji, 
2) Załącznik nr 2 do umowy – kopia polisy, 
3)  Załącznik nr 3 - Instrukcja dla pracowników ochrony obiektu  WORD 

w Toruniu / OT WORD w Grudziądzu,   
4) Załącznik nr 4 do umowy - oferta Wykonawcy. 
5) Załącznik nr 5 do umowy - SIWZ 

 
§ 34. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz inne,  powszechnie 
obowiązujące,  przepisy  prawa.  

2. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzyga właściwy rzeczowo Sąd 
Powszechny w Toruniu. 

§ 35 
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 
dla każdej ze stron. 
     

Zamawiający  Wykonawca 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

___________________________ 
pieczęć firmowa Wykonawcy 

 
 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 
w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia,  

o którym mowa 
potwierdzających spełnienie warunku udziału  

opisanego w Rozdz. IV 1.1.2 SIWZ 
 
 

Lp. 

 
Przedmiot /zakres usługi  

 

Nazwa i adres 

jednostki,  

dla której 

świadczona była 

usługa  

Wartość usługi 

(brutto) 

Data wykonania 

usługi 

od ……. 

 do ……. 

 

 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
Jednocześnie załączamy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie powyższych usług. 
 
 
___________________                 ________________________     

miejscowość, data                                     Podpis osoby upoważnionej    
                                                do reprezentacji Wykonawcy 
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Załącznik nr 5  do SIWZ  

 

Pieczęć Wykonawcy  

  

  

ZOBOWIĄZANIE DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓW 
(opcjonalnie) 

  

 Działając na podstawie art. 26 ust. 2b
1
 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   

(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) oświadczamy, iż zobowiązujemy się do oddania Wykonawcy,  

tj. ……………………………………………………… z siedzibą w …………………………..…….. do dyspozycji niezbędnych 

zasobów w zakresie: 

  

1) wiedzy i doświadczenia* 

2) potencjału technicznego*  

3) osób zdolnych do wykonania zamówienia*,  

4) zdolności finansowej* 

  

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia. 

  

Wyżej wskazane zasoby udostępnimy 

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

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

…. 

(Należy wskazać: zakres, sposób, warunki/charakter czy inne możliwości i podstawy takiego 

udostępnienia.) 

  

  

Ponadto informujemy, że będziemy / nie będziemy * brali udział/u * w realizacji zamówienia.
 2
 

  

  

  

data ................................................................... 

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

. 

podpis i pieczęć składającego 

oświadczenie 

(osoba/y uprawniona/e) 

 * niepotrzebne skreślić 
 

                                                 
1
 Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących 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. 
2
 Podmiot udostępniający zasoby w postaci wiedzy i doświadczenia traktowany jest jako podmiot biorący udział 

w realizacji zamówienia lub w jego części. 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

INSTRUKCJA 
DLA PRACOWNIKÓW OCHRONY OBIEKTU WORD W TORUNIU ORAZ ODDZIAŁU TERENOWEGO 

WORD W GRUDZIĄDZU 
 
 
 

I. Pracownik ochrony powinien: 

1. Prowadzić ochronę obiektu, tj. budynków biurowych, garażowych, gospodarczych, wiat, 

placów manewrowych, ogrodzenia oraz mienia znajdującego się w granicach chronionych 

obiektów Zamawiającego ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów egzaminacyjnych, 

w sposób stały, bez przerw, skutecznie podczas całej swojej zmiany,  

2. Podejmować czynności mające na celu zarówno ochronę osób jak i ochronę mienia. 

3. Przejmować i zdawać posterunek w sposób dokładny, informując swego  przełożonego 

i Zamawiającego o wszelkich spostrzeżeniach podczas objęcia, pełnienia i przekazywania 

służby, 

4. Zmieniać stan systemu ochrony na uzbrojony/rozbrojony w sposób zgodny z harmonogramem 

pracy Ośrodka/Oddziału, 

5. Uzbrajać w pełni budynek w czasie obchodu terenu (dot. OT Grudziądz), 

6. Znać i przestrzegać przepisy bhp i ppoż. oraz instrukcje i regulaminy obowiązujące 

na stanowisku pracy, 

7. Nie wpuszczać na teren obiektu po godzinach pracy osób nieupoważnionych. Wydalać z terenu 

obiektu osoby nietrzeźwe oraz naruszające przepisy porządkowe, bhp i ppoż., 

8. Zwracać uwagę na odpowiednie zamykanie i otwieranie pomieszczeń biurowych i innych, bram 

oraz szlabanu, osobom uprawnionym do wjazdu,  

9. Prowadzić obserwację budynku i terenu poprzez istniejący system monitoringu CCTV 

(dot. OT Grudziądz), 

10. Nadzorować istniejące w budynkach systemy: przeciwpożarowy i SWIN (dot. OT Grudziądz),  

11. Zwracać uwagę na właściwe oświetlenie obiektu, a o wszelkich usterkach informować 

Zamawiającego a także zwracać uwagę na wszelkiego rodzaju nieprawidłowości, jak np. 

pozostawione pakunki, palenie papierosów, awantury, niszczenie mienia, itp., 

12. Włączać i wyłączać system oświetleniowy budynków i terenu Zamawiającego, 

13. Otwierać i zamykać wg potrzeb i ustaleń: zapory, bramy wjazdowe do Ośrodka, 

14. Podczas pełnienia dyżuru, używać odzież służbową oraz identyfikator osobowy, 

15. Nie opuszczać stanowiska pracy (obiektu) przed przybyciem zmiennika, 
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16. Dyżur rozpocząć obchodem mającym na celu sprawdzenie stanu obiektu, 

17. Kontrola obiektu polegająca na prewencyjnych obchodach nieruchomości, wykonywana będzie 

przez pracownika ochrony, w sposób szczegółowy i z częstotliwością minimum co 45 minut – 

1,5 godziny: 

a) w godzinach pracy Zamawiającego - stałe patrolowanie budynków i terenu nieruchomości 

(WORD Toruń i OT Grudziądz)  

b) po godzinach pracy Zamawiającego (również soboty „nierobocze”, niedziele i święta):  

- OT Grudziądz: stałe patrolowanie budynków i terenu nieruchomości, 

- WORD Toruń: po zakodowaniu budynków stałe patrolowanie terenu nieruchomości.  

W Książce Dozoru, o której mowa w § 15 umowy pracownik ochrony powinien zapisać:  

-  swoje imię i nazwisko, datę i dokładną godzinę rozpoczęcia dyżuru, przyjęcie dozorowanego 

obiektu /bez uwag lub ewentualne uwagi/,  

-  przebieg dyżuru /wykonane czynności, podejmowane decyzje, otrzymane informacje i polecenia 

związane z dozorem z podaniem ich daty i dokładnej godziny/, 

-  przekazanie obiektu potwierdzone przez zmiennika, datę i dokładną godzinę przekazania oraz 

imię i nazwisko przyjmującego dyżur lub obiekt. 

Po zakończeniu dyżuru Książka Dozoru podlega przekazaniu osobie pełniącej następny dyżur,  

a jeżeli z jakichkolwiek powodów nastąpiła przerwa w pełnieniu dozoru - upoważnionemu 

pracownikowi Zamawiającego, który następnie przekazuje Książkę Dozoru kolejnej osobie 

pełniącej dyżur. 

18. Powiadamiać Policję w przypadku zakłócania porządku przez osoby nie reagujące na wezwanie 

do opuszczenia terenu chronionego, 

19. Zapobiegać umieszczaniu na terenie obiektu reklam i ogłoszeń, bez zgody Zamawiającego, 

20. W przypadku powstania zagrożenia: włamaniem, napadem, pożarem, zalaniem lub inną 

awarią, natychmiast uruchomić zainstalowany system odpowiedzialny za bezpieczeństwo osób 

znajdujących się w zagrożonej strefie a następnie powiadomić odpowiednie służby 

(w zależności od zaistniałego przypadku) oraz Zamawiającego. Sporządzić dokładny opisu 

zdarzenia, 

21. Przyjmować, zabezpieczać przed kradzieżą oraz przyjmować i wydawać klucze od 

poszczególnych budynków i pomieszczeń, osobom upoważnionym pisemnie przez 

Zamawiającego. Wykonać stosowną adnotację w Książce Ewidencji Kluczy, zawierającą 

informację na temat numeru kolejnego wpisu, numeru klucza, danych osoby pobierającej 

klucz, daty i godziny pobrania oraz zdania klucza, 
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22. Prowadzić rejestr rozmów telefonicznych z aparatu znajdującego się w pomieszczeniu ochrony 

oraz dbać o to, aby nie był on używany do celów wykraczających poza zagadnienia służbowe, 

23. W okresie zimowym powiadamiać pracowników WORD odpowiedzialnych za utrzymanie 

czystości placów manewrowych o konieczności wcześniejszego przybycia do WORD Toruń 

i Oddziału w celu odśnieżenia terenu, z wyprzedzeniem czasowym w godzinach wczesno 

porannych,  

24. Utrzymywać czystość w pomieszczeniu ochrony/portierni , 

25. Na bieżąco współpracować z kierownikiem Oddziału oraz z kierownikiem działu 

administracyjnego lub upoważnionym pracownikiem Zamawiającego, zgłaszając mu wszelkie 

kwestie dotyczące nieprawidłowości stwierdzonych w tracie służby. 

II. Pracownikom ochrony mienia zabrania się wglądu w dokumentację oraz przebywania  

w strefach do których nie posiadają upoważnień wynikających z obowiązującej  

w WORD Toruń polityki bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym. 

III.  Pracownikowi ochrony podczas pełnienia dyżuru nie wolno: 

1. wnosić na teren obiektu chronionego napojów alkoholowych ani innych środków 

odurzających, 

2. przyjmować odwiedzin znajomych oraz członków rodziny, 

3. naprawiać urządzeń mechanicznych i elektrycznych oraz prowadzić jakichkolwiek prac 

 nie związanych z pełnionymi obowiązkami, 

4. zachowywać się w sposób prowokujący w stosunku do osób z zewnątrz 

przebywających na terenie obiektu chronionego, 

5. czytać prasy, książki ani korzystać z urządzeń wideo, komputera, tabletu, telewizora itp.  

6. dokonywać  innych  działań  lub  czynności  które  mogłyby   obniżać poziom lub 

skuteczność  prowadzenia obserwacji terenu chronionego. 

 

 

                ZAMAWIAJĄCY                                                                                        WYKONAWCA 

 
 
 


