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OGŁOSZENIE
Usługa ochrony osób i mienia Sądu Rejonowego w Olecku w latach 2021-2022.
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o przepisów ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej
ustawą.
Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.olecko.sr.gov.pl

CPV:
79710000-4 Usługi ochroniarskie

Zatwierdzam:
Elżbieta Gałaszewska
Dyrektor Sądu Rejonowego w Olecku

Olecko, 2020-10-12
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Rozdział I
Zamawiający
Sąd Rejonowy w Olecku
adres: ul. Osiedle Siejnik I 18, 19-400 Olecko
tel. 87 523 06 00, fax 87 523 05 99
http://www.olecko.sr.gov.pl
e-mail: olecko@olecko.sr.gov.pl

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rozdział II
Tryb udzielenia zamówienia
Przedmiotem zamówienia są usługi ochroniarskie, wymienione w wykazie usług społecznych
i innych szczególnych usług, stanowiącym załącznik XIV do dyrektywy 2014/24/UE.
Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 750 000 euro.
Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.
W przypadkach wskazanych w niniejszym Ogłoszeniu Zamawiający stosuje wskazane przepisy
ustawy. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
Kierownik Zamawiającego powołał Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy Pzp.
Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.
Pomocniczo przy prowadzeniu niniejszego postępowania zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.
838 z późn. zm.).

Rozdział III
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Całodobowa ochrona obiektu sądu – budynek sądu przy ul. Osiedle Siejnik I 18.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) Ochrona obiektu – przez co rozumie się nieprzerwane pełnienie obowiązków bezpośredniej,
stałej ochrony fizycznej przez kwalifikowanych pracowników ochrony w godzinach urzędowania oraz poza godzinami urzędowania sądu.
Ochrona obiektu Sądu Rejonowego w Olecku ul. Osiedle Siejnik I 18 będzie wykonywana całodobowo:
W dni powszednie w godzinach urzędowania Sądu:
Poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00, przez 2 kwalifikowanych pracowników ochrony.
W pozostałym czasie (w tym w dni wolne od pracy i święta całodobowo) przez 1
kwalifikowanego pracownika ochrony.
2) Obsługa szatni w okresach:
od 01.01.2021 do 30.04.2021
od 01.10.2021 do 30.04.2022
od 01.10.2022 do 31.12.2022
W pozostałym okresie wg potrzeb. Szatnię obsługuje jeden z 2 kwalifikowanych pracowników
ochrony, którzy są na dyżurze.
3) Obiekt wyposażony jest w system wykrywania i sygnalizacji pożaru SAP, sygnalizacji włamania i napadu SSWiN, kontroli dostępu KD, monitoringu wizyjnego CCTV oraz bramkowy wykrywacz metali i prześwietlarkę bagażu.
4) W przypadku zagrożeń zaistniałych na terenie ochranianego obiektu sądowego, natychmiastowe
zawiadamianie Zamawiającego oraz policji, a w razie potrzeby wezwanie straży pożarnej i pogotowia ratunkowego.
5) Wyłączanie zbędnego oświetlenia po godzinach urzędowania.
6) Ochrona mienia sądu i kontrola jego zabezpieczenia przed kradzieżą, zniszczeniem, pożarem i
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innymi zdarzeniami losowymi.
7) Znajomość przepisów ppoż. oraz zasad postępowania w sytuacjach zagrożeń.
8) Dbanie o schludny wygląd osobisty, kulturę osobistą, takt i szacunek dla pracowników i interesantów sądu.
9) Wykonywanie innych zadań stawianych doraźnie przez przełożonych w zakresie ochrony fizycznej obiektu Sądu.
10) Sporządzanie pisemnego meldunku w „Książce zdarzeń pełnienia służby” w trakcie pełnienia
służby, zakończeniem służby i przybyciem zmiennika. Podpisywanie zadania i przyjęcia służby.
11) Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w przypadkach szczególnych, do rozszerzenia zakresu
ochrony o dodatkowych kwalifikowanych pracowników ochrony na zasadach i po stawkach
określonych w ofercie.
12) Wykonawca zapewni stosowne umundurowanie oraz oznakowanie identyfikatorami w celu prawidłowego wykonywania zamówienia. Lista pracowników upoważnionych do ochrony sądu stanowić będzie załącznik do umowy.
3. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający umożliwi wizję lokalną. Przedstawiciel (przedstawiciele)
Wykonawcy może przeprowadzić wizję lokalną obiektu, w celu uzyskania informacji dla poprawnego przygotowania oferty. Nie przeprowadzenie wizji lokalnej przez Wykonawcę nie spowoduje odrzucenia oferty.
Wykonawcy zgłaszają swój udział w wizji telefonicznie do Oddziału Administracyjnego,
tel. 87 523 06 00, fax. 87 523 05 99 ustalając datę i godzinę lub e-mailem olecko@olecko.sr.gov.pl.
4. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga, aby wszyscy pracownicy ochrony,
wykonujący pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.) byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.
5. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu w dniu rozpoczęcia realizacji zamówienia listy osób o których mowa w ust. 2. Lista ta w przypadku zmiany osoby/osób winna być
każdorazowo aktualizowana.
6. Podczas realizacji zamówienia Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, winien będzie przedstawić dowody (oświadczenie wykonawcy, iż stosunek pracy osób wymienionych w ust. 5 z wykonawcą ma formę umowy o pracę,) potwierdzające zatrudnianie na umowę o pracę osób, o których mowa
w ust. 5.
7. W przypadku nie wywiązania się przez wykonawcę z obowiązków o których mowa w ust. 6, Zamawiający przewiduje sankcje zgodnie z załączonym do Ogłoszenia wzorem umowy.
8. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia zamówienia podwykonawcy. Wykonawca winien samodzielnie realizować przedmiotowe zamówienie.
9. Wykonawca przez cały okres realizacji umowy, zobowiązany jest do posiadania polisy lub innego
dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
10. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego Ogłoszenia.
11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
13. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego Ogłoszenia, a treścią udzielonych wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
Rozdział IV
Termin wykonania zamówienia
1. Umowa o udzielenie zamówienia zostanie zawarta na czas oznaczony.
2. Zamawiający wyznacza wymagany termin wykonania zamówienia:
od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.
Rozdział V
Warunki udziału w postępowaniu oraz
opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający wykluczy z
postępowania:
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1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w ust. 2 poniżej lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt 2) -16)
poniżej;
2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art.
258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2018, poz.
1600) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz.
1263),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997
r. - Kodeks Karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt 2);
4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej
"kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych
dokumentów;
6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w
inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
9) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018, poz. 703);
11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne;
12) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku
lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260.) lub którego upadłość
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ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366
ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i
2261 oraz z 2017 r. poz. 791);
13) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom
pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę
aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
14) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w
pkt 13);
15) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o
zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000
złotych;
W przypadku składania oferty wspólnej każdy z Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że nie zachodzą wobec niego podstawy do wykluczenia.
Podstawy do wykluczenia nie mogą zachodzić również wobec podwykonawców.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia
działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony mienia realizowanej w formie
bezpośredniej ochrony fizycznej.
W przypadku składania oferty wspólnej każdy z Wykonawców ubiegających się o udzielenie
zamówienia musi wykazać spełnienie warunku udziału w postępowaniu.
b) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
c) zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy:
wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym
okresie, należycie wykonał lub – w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych –
należycie wykonuje, co najmniej 1 usługę w zakresie ochrony osób i mienia obiektu lub
obiektów sądu.
Usługa ma spełniać łącznie następujące warunki:
1) usługa wykonywana była przez okres co najmniej 12 miesięcy;
2) wartość wykonanej usługi wynosiła co najmniej 250 000 zł brutto.
Uwaga!
Przez jedną usługę Zamawiający rozumie jeden/ą kontrakt/umowę.
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, o którym
mowa w rozdziale VI ust. 2 pkt 4).
W przypadku składania oferty wspólnej niniejszy warunek musi zostać spełniony przez co
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najmniej jednego Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia.
d) spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego:
wymagane jest posiadanie przez Wykonawcę zaświadczenia niezależnego podmiotu
zajmującego się poświadczaniem spełniania przez wykonawcę określonych norm
zapewnienia jakości
W przypadku składania oferty wspólnej niniejszy warunek musi zostać spełniony przez co
najmniej jednego Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia.
Rozdział VI
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz innych
wymaganych dokumentów
1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć formularz oferty (pod rygorem nieważności w formie pisemnej), sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Ogłoszenia.
2. Wraz z formularzem oferty, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) aktualne, na dzień składania ofert, oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do
niniejszego Ogłoszenia. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że
wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.
W przypadku składania oferty wspólnej dokument musi zostać złożony przez każdego
z Wykonawców ubiegających się o zamówienie.
2) dokument, z którego wynika zakres umocowania do dokonania czynności złożenia oferty,
oświadczeń lub dokumentów w przypadku gdy Wykonawca powierzył wykonanie tych czynności
pełnomocnikowi lub w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takiej sytuacji zobowiązani
są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
3) dokumentu potwierdzającego uprawnienie do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie
usług ochrony mienia realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej - koncesji, o której
mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 listopada 2017 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz. U. z
2017 r. poz. 2213 ze zm.).
Dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
W przypadku składania oferty wspólnej dokument musi zostać złożony przez każdego
z Wykonawców ubiegających się o zamówienie.
4) W zakresie potwierdzenia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia - wykaz
usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór Wykazu usług stanowi załącznik nr 3 do Ogłoszenia.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
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rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Wykaz usług należy złożyć w oryginale.
Dowody należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące należytego wykonania usług należy złożyć w oryginale.
Rozdział VII
Ocena oświadczeń i dokumentów składanych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1. Zamawiający dokona weryfikacji wymaganych dokumentów, o których mowa w rozdziale VI Ogłoszenia.
2. W przypadku stwierdzenia niezgodności dokumentów z wymaganiami określonymi w niniejszym
Ogłoszeniu Zamawiający jest uprawniony do zastosowania art. 26 ust. 3, 3a i 4 ustawy. W przypadku
niezastosowania się do wezwania skierowanego do Wykonawcy na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy
oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. W związku z obowiązkiem złożenia wymaganych dokumentów wraz z ofertą fragment art. 26 ust. 3 ustawy „jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym
mowa w art. 25a ust. 1” nie ma zastosowania w niniejszym postępowaniu.
3. Zamawiający może zastosować art. 24aa ustawy, to jest tzw. procedury odwróconej, tzn. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Rozdział VIII
Sposób komunikacji oraz wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów
1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach i godzinach:
poniedziałek – piątek – od godz. 7.00 do godz. 15.00.
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem postanowień Rozdziału VI. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania faksu lub wiadomości e-mail. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń Wykonawcy.
3. Adres do korespondencji zamieszczony jest w rozdziale I niniejszego Ogłoszenia. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem, były kierowane wyłącznie na ten adres.
Rozdział IX
Wyjaśnienia treści ogłoszenia
1. Wykonawca jest uprawniony do zwrócenia się z wnioskiem o wyjaśnienie lub zmianę treści Ogłoszenia. Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku, jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie poprzedzającym termin otwarcia ofert o co najmniej 4 dni. W pozostałych przypadkach
Zamawiający może udzielić odpowiedzi lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
2. Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również drogą elektroniczną (na adres:
olecko@olecko.sr.gov.pl) w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielenia wyjaśnień.
3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający jest uprawniony do zmiany terminu składania i otwarcia

7

Znak sprawy: A-220-1/20

1.
2.
3.

1.
2.

3.

4.

5.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści Ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1.
Rozdział X
Termin związania złożoną ofertą
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca może samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego dokonać przedłużenia terminu związania ofertą. Wykonawca jest uprawniony do odmowy wyrażenia zgody na przedłużenie terminu
związania ofertą.
Rozdział XI
Opis sposobu obliczenia ceny oferty
Cenę oferty należy określić w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego Ogłoszenia.
Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy określonym w niniejszym Ogłoszeniu.
Cena oferty (z VAT) powinna być wyrażona w polskich złotych (PLN), liczbowo z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 0,5 groszy pomija
się, a końcówki kwot wynoszące 0,5 grosza i wyżej zaokrągla się do 1 grosza. Cena musi zawierać
należny podatek VAT. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi
przepisami spowoduje odrzucenie oferty.
W przypadku, jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku VAT, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
Wartość kosztów pracy, przyjęta przez Wykonawcę do ustalenia ceny nie może być niższa od
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. (Dz.U. 2020 poz. 1596).
Rozdział XII
Opis sposobu przygotowania ofert
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.
Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z
formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej
formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z
imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).
Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie
formularzy zamieszczonych w załącznikach do Ogłoszenia, powinny być sporządzone zgodnie z tymi
wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
Formularz Oferty, oświadczenia Wykonawcy należy złożyć w formie oryginałów. Upoważnienia
(pełnomocnictwa) należy złożyć w formie oryginałów lub w kopii poświadczonej notarialnie.
Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty, mogą być przedstawione w formie oryginałów lub
poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii.
poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo inny podmiot albo Wykonawca
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca – odpowiednio,
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą,
dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone na każdej zapisanej stronie klauzulą
„ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM”. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być
sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby
poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem),
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod
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rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. Zamawiający
może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona
kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości,
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości
bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem
Wykonawcy, zaadresowane następująco:
Sąd Rejonowy w Olecku, ul. Osiedle Siejnik I 18, 19-400 Olecko, pok. nr 106
„OFERTA na świadczenie usług ochrony w latach 2021-2022.” Nie otwierać przed dniem
26.10.2020r. godz. 11:15.
Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty
lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być
dostarczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania
ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać
odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
Ofertę wycofaną Zamawiający zwróci w terminie 7 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonego
przez Wykonawcę oświadczenia o wycofaniu oferty i kosztami zwrotu obciąży Wykonawcę.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do wyjaśnień lub uzupełnień złożonej
oferty oraz załączonych do niej dokumentów.
W przypadku zastrzeżenia części oferty jako tajemnica przedsiębiorstwa na podstawie art. 8 ust. 3
ustawy Wykonawca zobowiązany jest wskazać i odpowiednio oznaczyć (zaleca się wydzielenie stron
zawierających zastrzeżone informacje oraz oznaczenie ich adnotacją „tajemnica przedsiębiorstwa”) w
ofercie informacje, które nie mogą zostać ujawnione, a także wykazać, że zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (t.j. Dz.U.2019.1010). Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji rozumie się informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje, posiadające wartość gospodarczą, które jako
całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom
zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile
uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej
staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

14. Wykonawca m.in. nie może zastrzec informacji dotyczących: ceny, terminu wykonania zamówienia i
warunków płatności zawartych w ofercie.
15. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie
zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
16. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w sprawie
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy
będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
17. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania
warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie
średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia zamieszczenia na stronie internetowej
Zamawiającego ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu.
18. Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w Ogłoszeniu należy wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert. Nie przewiduje się negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.
19. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów składanych w
celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, w
formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz
danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych, wskazane przez Wykonawcę,
oświadczenia lub dokumenty.
20. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, składanych w
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celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia,
które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w rozdziale V ust. 1 i 2 Ogłoszenia, skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile będą one aktualne.
21. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych
przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 10 i 20.
22. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim Wykonawcy występujący
wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego; wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane
będą wyłącznie z pełnomocnikiem.
23. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
24. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.
25. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

Rozdział XIII
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w biurze podawczym parter, w terminie do dnia
26.10.2020 r. do godz. 11:00 lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do siedziby zamawiającego)
na adres: Sąd Rejonowy w Olecku, ul. Osiedle Siejnik I 18, 19-400 Olecko, pok. nr 106.
MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.10.2020 r. o godzinie 11.15 w Sądzie Rejonowym w Olecku, ul.
Osiedle Siejnik I 18, 19-400 Olecko, pok. nr 106.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie lub zaginięcie ofert nie
oznaczonych wyraźnie i nie zaadresowanych zgodnie z warunkami niniejszej SIWZ. Zamawiający
nie będzie ponosić odpowiedzialności za nieterminowe złożenie oferty w szczególności w sytuacji,
gdy oferta nie zostanie złożona do pokoju wskazanego w Ogłoszeniu lecz do innego pomieszczenia.
W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie
Wykonawcę oraz zwraca ofertę.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w
ofertach.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje,
o których mowa w ust. 5 i 6 powyżej.

Rozdział XIV
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące
kryteria oceny:
cena - 100%
Kryterium „cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty.
Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 100 punktów a każdej następnej zostanie
przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:
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Cn
------ x 100, gdzie:
Cb
C
- ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych,
Cb - cena oferty badanej,
100 - waga kryterium
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w
oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona
Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
Zamawiający dokona badania i oceny ofert. Zamawiający jest uprawniony o zwrócenie się do
Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Ogłoszeniem, niepowodujące istotnych zmian w
treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Zamawiający będzie badał oferty pod kątem rażąco niskiej ceny dla przypadków, w których
Zamawiający będzie miał wątpliwości co do możliwości wykonania zamówienia. Obowiązek
wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający odrzuci
ofertę Wykonawcy, który nie udzieli wyjaśnień lub dokonana ocena złożonych wyjaśnień wraz ze
złożonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia.
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku
do przedmiotu zamówienia.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą;
2) jej treść nie odpowiada treści Ogłoszenia, z zastrzeżeniem ust. 4;
3) Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
4) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
5) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 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 ust. 4 pkt 3;
8) wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
9) wadium, jeżeli takowe było wymagane, nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób
nieprawidłowy;
10) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej,
informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł
umowę w sprawie zamówienia publicznego. W razie nieudzielenia zamówienia Zamawiający
niezwłocznie zamieści na stronie, informację o nieudzieleniu zamówienia.
C=

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Rozdział XV
Unieważnienie postępowania
1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
2)

cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę
kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

3)

wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie
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zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
4)

postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. O unieważnieniu postępowania Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców biorących udział
w postępowaniu przesyłając odpowiednią informację na adres e-mail, numer faksu lub adres pocztowy
wskazany w ofercie. W przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania
ofert Zamawiający zamieści informację o unieważnieniu na stronie internetowej Zamawiającego.
Rozdział XVI
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy z wykonawcą.
1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą,
przekaże Zamawiającemu:
1) listę osób, które uczestniczyć będą w realizacji przedmiotu zamówienia wraz z dokumentami
potwierdzającymi, że osoby te:
- są wpisane na „listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej”, prowadzoną zgodnie z
art. 28 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U.2016.1432 j.t. z dnia
2016.09.09),
- posiadają aktualne zaświadczenie o niekaralności,
2) Oświadczenie wykonawcy, że wszyscy pracownicy ochrony fizycznej, którzy uczestniczyć będą
w realizacji przedmiotu zamówienia, wykonujący pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) będą
zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
3) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;
4) umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana.
2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
3. W przypadku gdy Wykonawca będzie uchylał się od zawarcia umowy lub dopełnienia formalności, o
których mowa powyżej Zamawiający może, bez przeprowadzenia kolejnego postępowania, zawrzeć
umowę z Wykonawcą, który w rankingu ofert znajduje się na kolejnej pozycji. Regułę tę stosuje się
kolejno do wszystkich ofert złożonych w postępowaniu, ocenionych na podstawie kryterium oceny
ofert.
Rozdział XVII
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego
Istotne postanowienia umowy zawiera załącznik nr 4 do Ogłoszenia.
Rozdział XVIII
Przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
 Sąd Rejonowy w Olecku - w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej,
 Prezes Sądu Rejonowego w Olecku,
 Dyrektor Sądu Rejonowego w Olecku,
 Ministerstwo Sprawiedliwości,
 w zakresie realizowanych zadań
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2)

3)

4)
5)

Dane kontaktowe w sprawie ochrony danych osobowych do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Andrzej Włodarczyk, e-mail: inspektor@odo.info.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,
 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - po wyborze oferty najkorzystniejszej - w celu wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia ww. postępowania, której stroną jest osoba,
której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp” oraz w oparciu o
przepisy art. 8, 10 i 11 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.
U. z 2016 r, poz. 1764 z późn. zm.).
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
wskazanych w ppkt. 2), jak również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp wraz z przepisami wykonawczymi, w
tym rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z
2016 r. poz. 1126), związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp*.
1) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
2) posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
3) nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.
* Wyjaśnienie: dotyczy zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą.
**Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników.
***Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Spis załączników do SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

-

Formularz ofertowy
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
wykaz wykonanych usług
wzór umowy
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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia
FORMULARZ OFERTOWY
nazwa (firmy) Wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie:
…………………………………………………………………………………………………………….

Siedziba wykonawcy: ……………………………………………………………………………………

nr telefonu …………………………………

nr faksu ………………………………………

NIP …………………………………………

REGON ……………………………………………

e-mail ………………………………………………………………………..
Sąd Rejonowy w Olecku
ul. Osiedle Siejnik I 18
19 - 400 Olecko
Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu, prowadzonym zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2019.1843 ze zm.) na usługę
ochrony osób i mienia Sądu Rejonowego w Olecku w latach 2021-2022, oświadczam, że oferujemy
wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ za cenę:
Razem:
Cena netto
za miesiąc

podatek VAT
%

Cena brutto
za miesiąc

Liczba miesięcy
w okresie
umowy

Cena ofertowa brutto
kol 3 x kol 4

1

2

3

4

5

23

24

1.

Oświadczamy, że podane w Ofercie ceny zawierają wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiający z
tytułu realizacji umowy.

2.

Oświadczamy, że zamówienie wykonamy w terminie od 1.01.2021r. do 31.12.2022r.

3.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją dotyczącą niniejszego postępowania,
uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania
zamówienia publicznego oraz przyjmujemy warunki określone w Ogłoszeniu i załącznikach do
Ogłoszenia i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych zastrzeżeń. Jednocześnie uznajemy się
związani określonymi w dokumentacji postępowania wymaganiami i zasadami postępowania
i zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi warunkami.

4.

Oświadczamy, że postanowienia zawarte we wzorze umowy (stanowiącym załącznik nr 3
do Ogłoszenia), w tym warunki płatności zostały przez nas zaakceptowane.

5.

Zgodnie z wymogiem zawartym w rozdziale III ust. 3 Ogłoszenia wszystkie osoby skierowane do
realizacji zamówienia zatrudnimy na podstawie umowy o pracę.
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6.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

7.

Oświadczamy, że niniejsza oferta jest jawna, za wyjątkiem informacji zawartych na stronach ……..,
które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r., poz. 1503, z późn. zm) i jako takie nie mogą być ogólnodostępne.
(Wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa).

* niepotrzebne skreślić

............................................................. dnia .......................................
(miejscowość)
………………………………………………
(podpis osoby uprawnionej/upoważnionej do
reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 2 do Ogłoszenia
Sąd Rejonowy w Olecku
ul. Osiedle Siejnik I 18
19 - 400 Olecko
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Ja/my niżej podpisani:
…………………………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
działając w imieniu i na rzecz:
.............................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. ..........................
(pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia) .
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ochrony osób i mienia Sądu Rejonowego w Olecku w latach 2021-2022, oświadczam co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam/my, że nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania na podstawie rozdziału 5 ust. 1
pkt 1)-11) i 16) Ogłoszenia.
2. Oświadczam/my, że nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania na podstawie rozdziału 5 ust. 1
pkt 12) -15) Ogłoszenia.
…………….……., dnia ………….…….
…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………………….
…………………………………………
(podpis)
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…………………………………..
(firma Wykonawcy)
Załącznik nr 3 do Ogłoszenia - „Wykaz usług”
Składając ofertę w postępowaniu na usługę ochrony osób i mienia Sądu Rejonowego w Olecku w latach 2021-2022, jako Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia w
celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w Ogłoszeniu przedstawiam następujące usługi:
Lp.

Przedmiot usługi

1.

Ochrona osób i mienia obiektu lub obiektów
sądu, realizowana w formie bezpośredniej
ochrony fizycznej.

Wartość (nie mniej niż
250 000 zł)

Data wykonania usług

Podmioty, na rzecz których usługi zostały wykonane

od ……………….…………………

do ……………….…………………

W załączeniu przedstawiam dowody potwierdzające należyte wykonanie usług wskazanych w wykazie:
1)

…………………………………………………..

2)

…………………………………………………..
…………..………………….………………………
(data i czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną
osoby składającej oświadczenie w imieniu Wykonawcy)

17

Znak sprawy: A-220-1/20

Załącznik nr 4 do Ogłoszenia
UMOWA Nr ……………….. (wzór)
Zawarta w dniu:………………….. pomiędzy:
Skarbem Państwa – Sądem Rejonowym w Olecku z siedzibą przy ul. Osiedle Siejnik I 18, 19-400 Olecko, NIP ………, zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”
w imieniu, którego i na rzecz którego działa:
…………………………………………….. – Dyrektor Sądu Rejonowego w Olecku,
a
………………………………………………………………………………………………
zwaną w dalszej treści „Wykonawcą”
w imieniu której i na rzecz której działają:
..............................................................................................................................................
po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie zamówienia na usługi społeczne
zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019
r. poz. 1843 ze zm.).
§1
1. Zamawiający z dniem ……………….... powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania ochronę
całodobową obiektu Sądu Rejonowego w Olecku ul. Osiedle Siejnik I 18.
Usługa będzie wykonywana całodobowo:
W dni powszednie w godzinach urzędowania Sądu:
Poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00,
przez 2 kwalifikowanych pracowników ochrony.
W pozostałym czasie (w tym w dni wolne od pracy i święta) przez 1 kwalifikowanego pracownika
ochrony.
2. W przypadku zarządzenia przez Prezesa i Dyrektora Sądu soboty jako dnia pracy sądu w zamian za
inny dzień tygodnia wykonawca ma obowiązek się do tego dostosować i wykonywać ochronę tak jak
dniu zastępowanym.
3. Wykonawca zapewni pracownikom ochrony odpowiednie urządzenia techniczne, stosowne
umundurowanie, oznakowanie identyfikatorami w celu prawidłowego wykonywania zamówienia.
4. Najpóźniej w dniu podpisania umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykaz pracowników
ochrony, wraz z podaniem posiadanych uprawnień.
5. Czynności stanowiące przedmiot umowy będą realizowały osoby wymienione w wykazie osób o
którym mowa w ustępie 4 powyżej. Wykonawca może zastąpić pracownika ochrony wymienionego
w wykazie, jedynie na pracownika ochrony posiadającego nie niższe uprawnienia do wykonywania
ochrony osób i mienia niż te, które posiada pracownik zastępowany. Zamiar dokonania zmiany
wymaga powiadomienia Zamawiającego na piśmie, na minimum 3 dni przed planowaną zmianą oraz
złożenia uaktualnionego wykazu pracowników, o którym mowa w ust. 4 pod rygorem nie wyrażenia,
przez Zamawiającego, zgody na dokonanie zmiany. Zmiana pracownika ochrony nie wymaga aneksu
do umowy.
6. Zamawiający ma prawo zażądać zmiany pracownika ochrony w przypadku zastrzeżeń co do sposobu
wykonywania przez niego pracy lub zachowania.
§2
Obowiązki Wykonawcy.
1. Ochrona obiektu sądu będzie polegała na:
1) Zewnętrznej obserwacji budynku, ze szczególnym zwróceniem uwagi na otoczenie.
2) Stałym przebywaniu, w czasie określonym wyżej, na terenie sądu i zwracaniu uwagi na powierzone ochronie mienie.
3) Interwencji, w przypadku zakłócenia spokoju i porządku publicznego.
4) Kontroli otoczenia budynku, korytarzy, toalet i sal rozpraw przed rozpoczęciem godzin urzędowania i po zakończeniu.
5) Kontrolowaniu osób wchodzących do budynków sądowych.
6) Niedopuszczaniu do przebywania w budynku sądowym, po godzinach urzędowania, osób obcych,
z wyjątkiem osób sprzątających oraz pracowników zamawiającego.
7) Ujęcie osób schwytanych na gorącym uczynku albo podejrzanych o popełnienie przestępstwa na
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terenie chronionym, w celu bezzwłocznego przekazania organom powołanym do ścigania przestępstw.
8) Powiadamianie odpowiednich służb o pożarze lub awarii i podejmowanie działań zmierzających
do zmniejszenia strat.
9) Sygnalizowaniu zamawiającemu o wszelkich uchybieniach i nieprawidłowościach, mających negatywny wpływ na bezpieczeństwo osób i mienia na chronionym obiekcie.
W dniu podpisania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu imienną listę pracowników ochrony wraz z podaniem posiadanych uprawnień. Ewentualne zmiany pracowników muszą być odpowiednio wcześniej uzgodnione z Zamawiającym.
Wykonawca zobowiązany jest do wydelegowania do realizacji przedmiotu zamówienia wyłącznie
kwalifikowanych pracowników ochrony, posiadających - aktualne od dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia i ważne do końca realizacji umowy, poświadczenie bezpieczeństwa osobowego, upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ,,poufne”, wydane zgodnie z ustawą z dnia 5
sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 412 ze zm.) i aktualne
zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz posiadających aktualne zaświadczenie o niekaralności.
Wykonawca zobowiązany jest do:
- zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych przy wykonywaniu przedmiotu niniejszej umowy, zarówno w trakcie umowy jak i po jej zakończeniu,
- do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
(tj. Dz. U. z 2018 r. 412 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.),
- innych przepisów o odpowiedzialności karnej za naruszenie tajemnicy państwowej i służbowej w
związku z wykonywaniem usługi.
Wykonawca zapewni pracownikom odpowiednie urządzenia techniczne, stosowne umundurowanie,
oznakowanie identyfikatorami, w celu prawidłowego wykonywania zamówienia.
Usługa ochrony będzie wykonywana przy użyciu materiałów i sprzętów Wykonawcy, który ponosi
wszelkie konsekwencje wynikające z nienależytego wykonania umowy.
Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej i zobowiązuje się do utrzymania tego ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach koncesji mających wpływ na wykonanie umowy oraz o wydaniu decyzji o cofnięciu koncesji i
przedłożenia Zamawiającemu kopii decyzji o jej zmianie/cofnięciu w ciągu 3 dni od jej otrzymania.
W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy kopii decyzji o której mowa w ust. 8. w terminie określonym w ust. 8 to Zamawiający wezwie go do tego i jeżeli wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania wezwania nie dostarczy decyzji to Zamawiający będzie mógł rozwiązać umowę bez okresu wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby wszystkie osoby wykonujące
pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z
2018 r. poz. 917 z późn. zm.) tj. fizyczną ochronę osób i mienia były zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Wykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na cały okres realizacji zamówienia. W
przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby o takich samych kwalifikacjach.
Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których
mowa w art. 29 ust. 3a ustawy oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań:
1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do przedstawienia w terminie 3
dni roboczych od dnia wezwania, dowodów zatrudnienia pracowników na umowę o pracę, w
szczególności imienne dokumenty potwierdzające zatrudnienie. W przypadku braku zgody ww.
osób na okazanie Zamawiającemu wymienionych dokumentów, Wykonawca zobowiązany jest
uzyskać od ww. osób oświadczenie o braku zgody, przekazać je w oryginale Zamawiającemu
wraz z własnym oświadczeniem, że osoba ta została zatrudniona na umowę o pracę na czas
realizacji przedmiotu zamówienia.
2) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego dowodów, o
których mowa w ppkt. 1), potwierdzających zatrudnienie na umowę o pracę pracowników
wykonujących czynności w zakresie związanym z realizacją przedmiotu zamówienia wskazanym
w opisie przedmiotu zamówienia, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia
osób na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy,
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3) W przypadku niezgodności stanu faktycznego ze złożonym oświadczeniem i wykazem osób,
Zamawiający zastosuje wobec Wykonawcy kary umowne określone szczegółowo w § 9 ust. 1 pkt
4), wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego.
§3
Obowiązki Zamawiającego.
1. Zamawiający zobowiązuje się do zabezpieczenia chronionego obiektu oraz określonych pomieszczeń,
w sposób uniemożliwiający dostęp osób niepowołanych po godzinach pracy.
2. Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz osób upoważnionych do przebywania na terenie obiektu
po zakończeniu pracy.
3. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić pracownikom Wykonawcy na czas pełnienia dozoru odpowiednie pomieszczenie socjalne i toaletę.
4. Zamawiający wyznacza upoważnionego przedstawiciela w osobie: ……………………………… tel.
………..……….………, który będzie współpracować z upoważnionym przedstawicielem Wykonawcy: ……………………………… tel. (…..) ……………………………………, w zakresie całokształtu działań związanych z wykonaniem postanowień tej umowy.
§4
wynagrodzenie
1. Cena określona niniejszą umową za okres, o którym mowa w § 8 ust. 1 wynosi ..................................
zł + podatek VAT ……………..zł, co stanowi kwotę złotych brutto …………………………….
słownie brutto:....................................................................... , zgodnie ze złożoną ofertą.
2. Wynagrodzenie za wykonanie usługi stałej ochrony całodobowej obiektu sądu wypłacane będzie w
częściach za okresy miesięczne w wysokości 1/24, w terminie 30 dni od przedłożenia faktury przez
Wykonawcę przelewem na wskazane konto bankowe. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia
rachunku Zamawiającego.
3. W przypadku konieczności naliczenia wynagrodzenia za niepełny miesiąc, będzie ono naliczane jako
iloczyn: miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 2 i stosunku ilości dni kalendarzowych
świadczonych usług w danym miesiącu do ilości dni kalendarzowych tego miesiąca.
4. Za niedotrzymanie terminu płatności Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe.
5. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, w trakcie obowiązywania umowy, dopuszcza się zmianę
wartości brutto umowy o różnicę wynikającą ze zmiany wartości podatku VAT. Zmiana taka może
nastąpić po zaakceptowaniu przez Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego
uzasadnienie faktyczne i prawne względem usług jeszcze nie wykonanych przez Wykonawcę,
względem których Wykonawca nie pozostaje w zwłoce.
§5
1. Wykonawcy nie może powierzyć wykonania przedmiotu niniejszej umowy osobie trzeciej bez zgody
Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
2. W razie naruszenia postanowienia ust. 1 Zamawiający może od umowy odstąpić za skutkiem natychmiastowym.
§6
Usługa ochrony będzie wykonywana przy użyciu materiałów i sprzętów Wykonawcy, który ponosi
wszelkie konsekwencje wynikające z nienależytego wykonania umowy.
§7
1. Wykonawcy oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.
2. Polisa ubezpieczenia będzie odnawiana w trakcie realizacji niniejszej umowy. Wykonawca, na każde
żądanie Zamawiającego, ma obowiązek przedstawić kopię polisy.
§8
Czas obowiązywania umowy i odstąpienie od Umowy.
1. Umowa powyższa obowiązuje przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie wcześniej
niż od dnia 1 stycznia 2021 r.
2. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym jeżeli wykonawca nie
przystąpił do realizacji umowy.
3. Zamawiający, poza innymi przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach, a
zwłaszcza w kodeksie cywilnym, może odstąpić od Umowy, jeżeli wykonanie Umowy nie będzie leżało w interesie publicznym, zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. W tym przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach
4. Zamawiający ma prawo wypowiedzenia umowy z miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem
na koniec miesiąca, w przypadku zaistnienia któregokolwiek z poniższych przypadków:

20

Znak sprawy: A-220-1/20

5.
6.

7.
8.
9.

1.

1) powtarzających się uchybień, zaniedbań lub niewłaściwego wykonywania obowiązków
wynikających z umowy;
2) powtarzających się przypadków wykorzystywania przez Wykonawcę mienia Zamawiającego bez
jego zgody lub niezgodnie z przeznaczeniem;
3) istotnego naruszenia postanowień niniejszej umowy.
4) umyślnego wyrządzenia Zamawiającemu szkody przez osobę wykonującą przedmiot Umowy w
imieniu Wykonawcy, lub współdziałania z osobą wyrządzającą szkodę,
5) użycia środków przymusu bezpośredniego przez osobę wykonującą przedmiot Umowy z
naruszeniem obowiązujących przepisów prawa,
6) rażącego naruszania przez Wykonawcę postanowień Umowy, przez które rozumie się w
szczególności:
- niepowiadomienia o zmianie osób w trybie § 1 ust. 5,
- niedopełnienie obowiązku zatrudnienia wszystkich osób wykonujących fizyczną ochronę
osób i mienia na podstawie umowy o pracę, zgodnie z § 2 ust. 10 w całym okresie realizacji
zamówienia,
- niedopełnienie obowiązku, aby wszyscy pracownicy ochrony, świadczący usługę ochrony,
posiadali - aktualne od dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia lub wydane najpóźniej do dnia
30.04.2021 r. i ważne do końca realizacji umowy, poświadczenie bezpieczeństwa
osobowego, upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ,,poufne”,
wydane zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.
U. z 2018 r., poz. 412 ze zm.) i aktualne zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie
ochrony informacji niejawnych.
7) gdy przeciwko Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne, naprawcze lub
upadłościowe, a także w razie pozbawienia Wykonawcy wymaganej koncesji na prowadzenie
usług stanowiących przedmiot Umowy.
W przypadku wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawca
otrzyma tylko część wynagrodzenia za zrealizowaną część umowy.
Wykonawca może odstąpić od Umowy w razie opóźnienia w płatności wynagrodzenia przez Zamawiającego przekraczającego 30 dni po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiającego do uregulowania płatności i wyznaczeniu dodatkowego 14-dniowego terminu na jej dokonanie. Oświadczenie o
odstąpieniu Wykonawca może złożyć w terminie 90 dni od upływu 14-dniowego terminu, o którym
mowa w zdaniu poprzedzającym.
W okresie wypowiedzenia Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu umowy.
Wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
Ustanie obowiązywania Umowy, niezależnie od przyczyny i podstawy, w tym na skutek odstąpienia
od Umowy przez Zamawiającego, nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia kar umownych
przewidzianych w Umowie i odszkodowania na zasadach ogólnych.
§9
Kary umowne
Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar
umownych, w następujących wypadkach i wysokościach:
1) w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z
przyczyn wskazanych w § 2 ust. 9 i § 8 ust. 2 i 4 - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego
netto, określonego w § 4 ust. 1, płatne z wynagrodzenia Wykonawcy;
2) Za dokonanie zmiany, o której mowa w § 1 ust. 5, bez uzyskania zgody Zamawiającego – w
wysokości 100 zł za każdy dzień wykonywania ochrony przez osobę świadczącą usługę
ochrony bez zgody Zamawiającego;
3) za nie przedłożenie Zamawiającemu kopii decyzji o zmianie/cofnięciu koncesji w terminie, o
którym mowa w § 2 ust. 9 - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego netto, określonego
w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki;
4) w wysokości 100 zł za każdy stwierdzony dzień braku spełniania przez Wykonawcę obowiązku,
o którym mowa w § 2 ust. 10 w odniesieniu do każdej z osób, które zobowiązany był zatrudniać
w związku z niniejszą Umową na podstawie umowy o pracę, chyba że okoliczność o której
mowa wystąpiła z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy i na zwolnionym stanowisku
została niezwłocznie, tj. w terminie nie dłuższym niż 4 tygodnie, zatrudniona inna osoba
posiadająca takie same kwalifikacje;
5) w wysokości 100 zł, za każdy stwierdzony dzień braku spełniania przez Wykonawcę obowiązku
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zatrudniania kwalifikowanych pracowników ochrony, posiadających aktualne zaświadczenie o
niekaralności oraz aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego, upoważniające do
dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ,,poufne”, wydane zgodnie z ustawą z dnia 5
sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 412 ze zm.) i
aktualne zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych,
chyba że okoliczność o której mowa wystąpiła z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy i
na zwolnionym stanowisku została niezwłocznie, tj. w terminie nie dłuższym niż 4 tygodnie,
zatrudniona inna osoba posiadająca takie same kwalifikacje;
6) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy lub też jej rozwiązania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości
10 % wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 4 ust. 1.
Jeżeli kary umowne wyniosą więcej niż 20% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust.1,
Zamawiający po powiadomieniu Wykonawcy, może odstąpić od Umowy.
W przypadku wyrządzenia szkody przekraczającej wysokość kary umownej, Zamawiający będzie
uprawniony do dochodzenia pełnego odszkodowania.
Kary nałożone przez organy państwowe za nieprzestrzeganie przepisów bhp i innych w zakresie prac
objętych umową obciążają Wykonawcę.
Odpowiedzialność Wykonawcy za straty w mieniu Zamawiającego (powstałe w trakcie wykonywania
czynności wynikających z umowy) ustala się na podstawie:
 protokołu ustalającego okoliczności powstania szkody sporządzonego przy udziale stron umowy
oraz osób materialnie odpowiedzialnych
 udokumentowanej wartości mienia utraconego (dokumentuje Zamawiający)
 rachunku za poniesione straty w postaci noty obciążeniowej
 wypłata odszkodowania na rzecz Zamawiającego odbywać się będzie w terminie 30 dni od daty
prawidłowo wystawionej noty obciążeniowej,
Zamawiający może dokonywać potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
Kary umowne określone w niniejszym paragrafie, Zamawiający może zastosować jednocześnie.
§ 10
Zmiany umowy.
Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian postanowień umowy w okolicznościach określonych
w art. 144 ustawy. Umowa może zostać zmieniona w szczególności:
1) W przypadku zmiany godzin pracy Sądu.
Zmiana przedmiotu umowy poprzez zmianę godzin rozpoczęcia i zakończenia usług – w
przypadku zmiany godzin pracy pracowników Sądu.
2) W przypadku zmiany obowiązujących przepisów, w zakresie koniecznym do dostosowania
postanowień umowy do obowiązujących przepisów prawa
3) w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
d) w przypadkach wskazanych w pkt 1) i 2) powyżej,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 3) lit a-c Wykonawca wraz z propozycją wprowadzenia
zmiany poza uzasadnieniem jej dokonania przekaże Zamawiającemu:
a) sposób kalkulacji cen wskazanych w ofercie wraz z informacjami dotyczącymi sposobu ich
obliczenia,
b) wskazania podstawy prawnej stanowiącej podstawę poniesienia wyższych kosztów wykonania
usługi,
c) sposób kalkulacji cen proponowanych wraz z informacjami dotyczącymi sposobu ich obliczenia z
uwzględnieniem wskazania kosztów wynikających z okoliczności, o których mowa w lit. b. Sposób
kalkulacji cen musi odpowiadać regułom przyjętym podczas kalkulacji, o której mowa w lit. a.
Strona zainteresowana zmianą umowy prześle drugiej Stronie propozycję wprowadzenia zmiany
zawierającą uzasadnienie jej dokonania.
Strona, do której została skierowana propozycja wprowadzenia zmiany odniesie się do treści
propozycji w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma, z zastrzeżeniem zmian, o których mowa w
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ust. 1 pkt 3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3 Zamawiający odniesie się do
propozycji prowadzenia zmiany w terminie w terminie 21 dni od dnia otrzymania pisma wraz
wymaganymi dokumentami.
Zmiana w zakresie wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 pkt 3 nie przekroczy kwoty
wynikającej ze zmian przepisów prawa, stanowiących podstawę wprowadzenia zmiany i będzie
obowiązywać od dnia wejścia w życie zmienionych przepisów.
Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11
Osoby upoważnione do kontaktu.
Osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty z Zamawiającym po stronie Wykonawcy jest: p.
……………………………………………………tel.………………………………………
Osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty z Wykonawcą po stronie Zamawiającego jest p.
………………………………………………………tel. ………………………………
W przypadku zmiany osób wymienionych w ust. 1 i 2 Zamawiający i Wykonawca powiadomią o tym
fakcie drugą stronę pod rygorem bezskuteczności dokonanej zmiany w stosunku do drugiej Strony.
Zmiana osób, o którym mowa w ust. 1 i 2 nie stanowi zmiany Umowy.
§ 12
Przetwarzanie danych osobowych
Wykonawca przekazując dane osobowe pracowników odpowiedzialnych za realizację niniejszej
Umowy jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu danych kontaktowych umożliwiających
wykonanie przez Zamawiającego obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
Wykonawca oświadcza, że przekazał swoim pracownikom, że ich dane udostępnił Zamawiającemu
w celu realizacji Umowy.
§ 13
Postanowienia końcowe.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w
tym Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wszystkie spory miedzy stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, wynikłe z wykonania
umowy będą rozstrzygane przez Sąd według właściwości miejscowej Zamawiającego.
Gdyby jakiekolwiek postanowienie Umowy okazało się nieważne lub bezskuteczne nie wpływa to na
ważność i skuteczność pozostałych jej postanowień. W takim przypadku Strony zastąpią postanowienie uznane za nieważne lub bezskuteczne, innym, zgodnym z prawem, realizującym możliwie najbardziej cel niniejszej Umowy.
Wszystkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Umowę sporządzono w 2 jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron
umowy.

Załącznik nr 1 – Ogłoszenie wraz z załącznikami
Załącznik nr 2 – Kopia koncesji
Załącznik nr 3 - Kopia dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia przez Wykonawcę
Załącznik nr 4 – Lista osób wyznaczonych do sprawowania ochrony
Załącznik nr 5 – oferta wykonawcy
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