Oznaczenie sprawy: MŚ/OCHRONA/02/2006

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCA
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 137.000 EURO

TYTUŁ ZADANIA :

„Świadczenie usług całodobowej ochrony mienia
Muzeum Ślaskiego w Katowicach ul. Kopalniana 6”
kod CPV 74610000-8

Zawartość teczki:
1.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3. Wzór „ FORMULARZ OFERTOWY ”
5. Wzór „ UMOWA ”
6. Wzór „ Wykaz pracowników z uprawnieniami”
7. Wzór „ OŚWIADCZENIE ” o zrealizowanych usługach
8. Wzór „OŚWIADCZENIE” realizacji zamówienia siłami własnymi
9. Wzór „ OŚWIADCZENIE ” o zapoznaniu się
i przyjęciu bez uwag SIWZ i UMOWY

Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7
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UWAGA !
INFORMACJA
Po pobraniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SWIZ) prosimy przesłać
pisemnie, faksem, drogą pocztową do Muzeum Śląskiego, Al. W. Korfantego 3, 40-005
Katowice następujące dane:

1. Nazwa firmy ze wskazaniem jej formy organizacyjnoprawnej.
2. Dokładny adres.
3. Telefon kontaktowy.
4. Numer Faxu.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie
niepoprawnej oferty wynikającej z braku wszystkich
informacji dotyczących postępowania, ewentualnych zmian w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wyjaśnień
udzielanych na zapytania, co do treści SIWZ, informacji o
protestach itp.

UWAGA !
Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek zmian (dopisywanie,
wykreślanie itp.) w SIWZ. Wykonawca ogranicza się tylko i wyłącznie
do wypełnienia miejsc do tego przeznaczonych (wpisywanie cen).
Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować złożenie
oferty, niezgodnej z wymaganiami Zamawiającego, co może skutkować
wykluczeniem wykonawcy lub odrzuceniem oferty.

UWAGA !
OFERTĘ NALEŻY SKŁADAĆ TYLKO
W FORMIE PISEMNEJ !
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Katowice, dnia 02.11.2006 r.
ZATWIERDZAM
Lech Szaraniec - Dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach

............................................................
( podpis )
data zatwierdzenia: 02.11.2006 r.
MŚ/OCHRONA/02/2006

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
1.Informacje ogólne
Tryb zamówienia:
Zamawiający:

przetarg nieograniczony
Muzeum Śląskie w Katowicach

Adres zamawiającego: Al. Korfantego 3
40-005 Katowice
godziny pracy:
8.00-15.00
Podstawa prawna:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadza się w oparciu o ustawę-Prawo zamówień
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.( Dz.U. z dnia 9.02.2004 r. Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami), zwaną
w dalszej treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia „ustawą”, oraz o właściwe przepisy
wykonawcze.
Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej w
dalszej treści SIWZ).
Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część.
1.1

Informacje o walutach, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym, a
wykonawcą.

Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich PLN.

2. Przedmiot zamówienia
„Świadczenie usług całodobowej ochrony mienia Muzeum Ślaskiego w Katowicach ul. Kopalniana 6”
kod CPV 74610000-8
Opis przedmiotu zamówienia, szczegółowe wymagania techniczne i zakres zamówienia publicznego
przedstawiony jest w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ

Wymagania dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia
-na wniosek wykonawcy, zamawiający umożliwi wizję lokalną terenu i obiektów będących przedmiotem ochrony,
w tym zakresie należy przesłać wniosek o umożliwienie wizji lokalnej na numer faksu podany w SIWZ oraz po
dokonaniu wizji złożyć stosowne oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia
2.1 Oferty częściowe
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
2.2 Oferty wariantowe
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
2.3 Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających
3.Miejsce realizacji zamówienia
Miasto Katowice, ul. Kopalniana 6
4. Termin realizacji zamówienia
Zamówienie należy zrealizować w terminie od 01.01.2007 r. godz.0:00 do 31.12.2008 r. godz. 24:00
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5.Warunki udziału w postępowaniu
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia,
zgodnie z wymaganiami ustawowymi;
2. posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
5. złożą wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane w niniejszej SIWZ.
6. zapoznali się w drodze wizji lokalnej z obiektem podlegającym ochronie oraz warunkami wykonywania usługi,
5.2. Zamawiający będzie oceniał spełnianie warunków udziału w postępowaniu wg formuły zerowo jedynkowej tzn.
spełnia lub nie spełnia danego warunku spełnia” na podstawie złożonych dokumentów. Wykonawca musi wykazać
spełnienie każdego z warunków. Niespełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy.
6. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie wykonawca winien dostarczyć w celu potwierdzenia warunków
udziału w postępowaniu
6.1. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania działalności będącej przedmiotem
zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, zamawiający żąda złożenia:
1. kserokopii koncesji MSWiA zgodnie z obowiązującą Ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 1997-08-22 r.
(Dz.U. 1997 Nr 114, poz. 740) tekst jednolity z dnia 2005-07-26 r. (Dz.U. 2005 Nr 145, poz. 1221) koncesja musi
obejmować m.in. ochronę/dozorowanie, monitoring z transmisją danych,
2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3. aktualnych zaświadczeń właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzających odpowiednio, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub
zaświadczeń, 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;
4. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.4 do 8 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
5. 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,
6. oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 22
ust.1 i art. 24 ust.1 i 2 ustawy;
6.2. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz
dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda złożenia:
1. wykazu 3 (słownie trzech) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia usług,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem usługom
stanowiącym przedmiot zamówienia tj. świadczenie usług ochrony mienia z podaniem ich wartości, których suma
winna być nie mniejsza niż 700.000,00 zł brutto, przedmiotu, dat wykonania lub wykonywania i odbiorców oraz
załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie, (załącznik nr 3 do niniejszej
SIWZ);
2. oświadczenia, że wykonawca dysponuje co najmniej 40 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. wykazu osób (20 osób z licencją I oraz 20 osób z licencją II stopnia) posiadających zezwolenie na posługiwanie
się bronią palną obiektową, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych (z podaniem numeru licencji), (załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ);
6.3. W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia, zamawiający żąda złożenia:
2. polisy, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 500.000,00 zł (słownie:
pięćset tysięcy złotych zł).
6.4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
1. w pkcie 6.1. pkt 2,3 i 5 niniejszej SIWZ, wykonawca składa dokument lub dokumenty,
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenia lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
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2. w pkcie 6.1.ppkt. 4 niniejszej SIWZ, wykonawca składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub
administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy;
6.5. Dokumenty, o których mowa w pkcie 6.4 ppkt. 1 lit. a) i c) oraz w pkcie 6.4 ppkt. 2 powinny być wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkcie 6.4 ppkt.
1 lit. lit b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6.6. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje się dokumentów o których mowa w pkcie 6.4, należy je zastąpić dokumentem zawierającym oświadczenie
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiedniego kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapisy pkt. 6.5 stosuje się odpowiednio.
6.7. Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez wykonawcę.
6.8. Dokumenty sporządzone w języku obcym wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski.
Tłumaczenie musi być sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
.

7. Wadium
Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu: 10000,00 zł
(słownie: dziesięć tysięcy złotych)
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. przed godz. 10:00, 21.11.2006 r. W przypadku
wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku
bankowego zamawiającego.
Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek Muzeum Śląskiego:
ING BANK ŚLĄSKI O/Katowice
Nr 31 1050 1214 1000 0007 0000 7131
Wadium wnoszone w formach innych niż pieniężna winno być wystawione na druku wystawcy i sporządzone
zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo Bankowe i zawierać niżej wymienione elementy:
- nazwę dającego zlecenie i adres jego siedziby,
- wierzytelność, która ma być zabezpieczona,
- zobowiązanie gwaranta do „ nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na
pierwsze pisemne, doręczone przez zamawiającego żądanie zapłaty ”,
- warunki utraty wadium – wykonawca traci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego w
przypadku, gdy:
a/ odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
b/ nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia,
c/ zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy
- okres obowiązywania,
- warunki wygaśnięcia,
Okres gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą.
Wadium wnoszone w innych formach niż pieniężna należy złożyć w siedzibie zamawiającego – w dziale
księgowości IV p. pok. 403 przed terminem składania ofert, a kserokopię potwierdzającą wniesienie wadium w w/w
formach dołączyć do oferty.
8. Informacje dotyczące warunków składania ofert
- Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu
sporządzenia oferty,
- Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji,
- Wykonawca ponosi wszystkie koszty przygotowania i złożenia oferty.
8.1 Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest :
ds. formalno-proceduralnych: Krzysztof Pasek
ds. merytorycznych: Adam Melek
Fax: 0 32 258 56 61-3 wew. 326, 032 259 98 04, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 14.00
Zamawiający udostępni protokół postępowania wraz z załącznikami po wcześniejszym złożeniu pisemnego wniosku przez Wykonawcę oraz po
uzgodnieniu terminu

8.2 Sposób porozumiewania się z wykonawcami
Porozumiewanie się z wykonawcami może odbywać się w formie pisemnej za pomocą Poczty Polskiej lub
telefaksem.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy będą przekazywać pisemnie.
Informacje przekazane za pomocą telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata
przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
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Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi na wniesione pytania niezwłocznie, chyba, że zapytanie wpłynie na mniej
niż 6 dni przed terminem składania ofert.
Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wykonawców
9. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą upływa po 60 dniach od ostatecznego terminu składania ofert.
10.Zawartość oferty
A) Oferta musi zawierać:
1. Wypełniony pismem maszynowym lub techniką komputerową lub czytelnym pismem odręcznym,
opieczętowany i podpisany przez osobę uprawnioną/osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy
Formularz Ofertowy na lub wg druku Załącznika nr 2.
2. kserokopię koncesji MSWiA zgodnie z obowiązującą Ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 1997-08-22
r. (Dz.U. 1997 Nr 114, poz. 740) tekst jednolity z dnia 2005-07-26 r. (Dz.U. 2005 Nr 145, poz. 1221)
koncesja musi obejmować m.in. ochronę/dozorowanie, monitoring z transmisją danych,
3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4. aktualne zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzających
odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie
zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń, 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;
5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.4 do 8
ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6. aktualną informację 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. oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu zgodnie z art.
22 ust.1 i art. 24 ust.1 i 2 ustawy;
8. wykaz 3 (słownie trzech) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających
swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. świadczenie usług ochrony mienia z
podaniem ich wartości, których suma winna być nie mniejsza niż 700.000,00 zł brutto, przedmiotu, dat
wykonania lub wykonywania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te
zostały wykonane należycie, (załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ);
9. oświadczenie, że wykonawca dysponuje co najmniej 40 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
10. wykaz osób (20 osób z licencją I oraz 20 osób z licencją II stopnia) posiadających zezwolenie na
posługiwanie się bronią palną obiektową, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (z podaniem numeru licencji), (załącznik nr 4 do
niniejszej SIWZ);
11. polisę, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 500.000,00 zł
(słownie: pięćset tysięcy złotych).
12. Oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu bez uwag Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i
Umowy na lub wg druku załącznik nr 7.
13. Oświadczenie o realizacji zamówienia siłami własnymi na lub wg druku załącznik nr 6
14. Pełnomocnictwa (jeśli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik).
15. Dowód wniesienia wadium.
Wymienione w niniejszej SIWZ dokumenty powinny być oryginałami lub kopiami potwierdzonymi za
zgodność z oryginałem przez upoważnionych przedstawicieli wykonawcy.
 Do oferty muszą być dołączone wszystkie załączniki określone w niniejszej SIWZ. W przypadku, gdy
którykolwiek załącznik nie dotyczy wykonawcy, należy go podpisać zgodnie z reprezentacją firmy i z
adnotacją „NIE DOTYCZY”.
 Wszelkie pisma, sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i podczas
oceny ofert zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.
 Oferta oraz wszystkie oświadczenia, dokumenty i załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do
reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
 Dokumenty złożone w formie kserokopii musza być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez
osoby uprawnione do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
 Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osób podpisujących ofertę.
 Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać, zgodnie z
aktualnym dokumentem tożsamości, imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest
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nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska, to musi być uzupełniony napisem (np. w formie odcisku
stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego.
 Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają
 wyłącznie wykonawcę.
 Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.
 Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku muszą spełnić następujące warunki:
a) każdy z wykonawców musi oświadczyć, że nie podlega wykluczeniu na podstawie Art. 24 ust. 1 i 2 ustawy,
b) warunki określone w pkt. 5.1 ppkt 1-3 niniejszej SIWZ wykonawcy występujący wspólnie muszą spełniać
łącznie,
c) oferta i wszystkie jej załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania każdego z
wykonawców,
d) wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, przy czym pełnomocnictwo musi być podpisane przez uprawnionych przedstawicieli
wszystkich pozostałych; wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z wykonawcą
występującym jako pełnomocnik pozostałych; wniesione wadium musi wyraźnie wskazywać na wszystkich
wykonawców składających wspólną ofertę,
e) wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązania.
f) przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę
wykonawców, którzy złożyli ofertę wspólną.
 Informacje składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być
udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być umieszczone w odrębnej kopercie oznaczonej
klauzulą o treści: „DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU
ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r. Nr 153,
poz. 1503 z późn. zm.)”
11 Opis sposobu przygotowania ofert
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznakowanej w sposób następujący:
A/ koperta wewnętrzna
< NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES >
oferta w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Świadczenie usług całodobowej ochrony mienia Muzeum Ślaskiego w Katowicach ul. Kopalniana 6”
B/ koperta zewnętrzna
Muzeum Śląskie w Katowicach
Al. Korfantego 3 40-005 Katowice
oferta w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Świadczenie usług całodobowej ochrony mienia Muzeum Ślaskiego w Katowicach ul. Kopalniana 6”
Nie otwierać przed 21.11.2006 godz. 10.30
Koperta powinna być zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczająca
jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
12.Miejsce i termin składania ofert
1) Oferty można składać w siedzibie zamawiającego IVp., pok.405 w terminie do dnia 21.11.2006 r. do godziny
10.00
2) Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia oraz
numerem jakim została oznakowana.
3) W przypadku złożenia oferty drogą pocztową o ważności jej złożenia będzie decydowała data wpływu oferty do
zamawiającego.
4) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.
13. Miejsce i termin otwarcia ofert
1) Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w Sali nr 209 w dniu 21.11.2006 o godz. 10.30
2) Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Zamawiający prześle wykonawcy protokół z sesji
otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.
14. Sposób obliczenie ceny oferty
1) Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich
opłat i podatków w tym VAT.
2) Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
3) Cena oferty musi być podana w złotych polskich liczbą i słownie.
4) Jeżeli złożona została oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego,
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do
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przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Zamawiający nie dopuszcza stosowania wartości w wysokości 0,00 zł. Zamawiający nie dopuszcza stosowania
upustów i rabatów. Oferty z cenami 0,00 zł lub błędami niemożliwymi do poprawy zgodnie z przepisami
ustawy zostaną odrzucone.
15. Wycofanie oferty lub jej zmiana
1) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
2) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone na piśmie według takich samych wymagań, jak
składana oferta, tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych dodatkowo
dopiskiem „ ZMIANA ”.
3) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu do składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie
pisemnego powiadomienia (według takich samych wymagań, jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na
zewnętrznej kopercie „ WYCOFANIE ”.
4) Koperty oznakowane napisem „WYCOFANE” będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu
poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami, koperty wewnętrzne wycofanych
ofert nie będą otwierane.
5) Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził
zmiany i po stwierdzeniu poprawności dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.
16.Ocena ofert
1/ Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa.
2/ W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie
następujących kryteriów:
Kryterium -K
Cena - KC
Czas dojazdu - KT

Waga – W [%]
60
40

Skala punktowa – Jsp
100
100

Kryterium oceniane będzie w skali punktowej od 0 do 100 punktów.
Zasady przyznawania odpowiedniej ilości punktów są następujące:
Kryterium – cena.
C min
KC = ------------ x Jsp x 60% gdzie:
C bad.
C min - cena minimalna
C bad - cena ofertowa w ofercie badanej
Jsp - jednolita skala punktowa – 100 pkt
Kryterium-czas dojazdu grupy interwencyjnej od momentu wezwania
T min
KT = ------------ x Jsp x 40% gdzie:
T bad.
T min - czas minimalny
T bad - czas ofertowy w ofercie badanej
Jsp - jednolita skala punktowa – 100 pkt
Maksymalna ilość punktów, jaką, po uwzględnieniu wag, może osiągnąć oferta wynosi 200 pkt.
Za najkorzystniejszą uważa się ofertę, która otrzyma największą ilość punktów.
Obliczoną wg wzoru KC+KT=IP
Gdzie:
KC – ilość punktów uzyskanych w kryterium cena,
KT – ilość punktów uzyskanych w kryterium czas dojazdu grupy interwencyjnej
IP – suma punktów wynikająca z dodania KC i KT
3/ Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w
niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
4/Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
17 Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty.
Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany przed terminem podpisania umowy wnieść
zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji kserokopię polisy lub
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innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
18. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwane dalej zabezpieczeniem, służy pokryciu roszczeń z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
Wysokość zabezpieczenia wynosi 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie (kwota brutto).
Zabezpieczenie musi być wniesione przed zawarciem umowy, wg wyboru wykonawcy w jednej lub kilku formach
dopuszczonych ustawą prawo zamówień publicznych.
Zabezpieczenie w formie gotówki należy wpłacić przelewem na konto
Muzeum Śląskiego w Katowicach
ING BANK ŚLĄSKI O/Katowice
Nr 31 1050 1214 1000 0007 0000 7131
Zabezpieczenie w innej formie niż pieniężna musi zawierać niżej wymienione elementy:
- nazwę i adres wystawcy (gwaranta, poręczyciela)
- nazwę i adres dającego zlecenie (wykonawcy)
- nazwę i adres zamawiającego (beneficjenta)
- wierzytelność, która ma być zabezpieczona,
- kwotę zabezpieczenia,
- okresy na które udzielono zabezpieczenia (wg treści umowy),
- zobowiązanie gwaranta do „ nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na
pierwsze pisemne, doręczone przez zamawiającego żądanie zapłaty zawierającego oświadczenie, że
wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań określonych umową”,
Gwarancja musi być opłacona na cały okres obowiązywania.
Gwarancja nie może zawierać żadnych klauzul obciążających zamawiającego. Obowiązkiem zamawiającego jest
wyliczenie szkody i wezwanie wykonawcy do wypełnienia wszystkich warunków umowy.
Treść gwarancji musi uzyskać aprobatę zamawiającego.
Oryginał gwarancji musi być przekazany zamawiającemu przed podpisaniem umowy.
Zgłoszenie się wykonawcy w wyznaczonym terminie do podpisania umowy z gwarancją nie spełniającą w/w
warunków jest jednoznaczne z nie złożeniem w wymaganym terminie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy. Skutkiem tego będzie nie podpisanie umowy i przepadek wadium zgodnie z art.46ust.5 pkt.2 ustawy prawo
zamówień publicznych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie
określonej w art. 148 ust 2 pkt 1-3
19.Protesty i odwołania.
Wykonawcom i innym osobom, których interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w
wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy prawo zamówień publicznych przysługują środki
ochrony prawnej określone w dziale VI w/w ustawy.
20. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
21. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy.
Usługa może być świadczona wyłącznie przez Wykonawcę. Nie dopuszcza się powierzenia przez Wykonawcę
wykonywania w całości lub w części zleconych usług, będących przedmiotem zamówienia Podwykonawcom. W
rozumieniu niniejszej specyfikacji „Podwykonawcą” jest każda osoba fizyczna nie zatrudniona przez Wykonawcę
na podstawie umowy o pracę, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz osoba prawna,
której Wykonawca zlecił realizację całości lub części zleconych usług, będących przedmiotem zamówienia
22. Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej
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ZAŁĄCZNIK NR 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
TYTUŁ ZADANIA :
„Świadczenie usług całodobowej ochrony mienia Muzeum Ślaskiego w Katowicach al. W. Korfantego 3”

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług ochrony mienia w granicach chronionego
terenu zgodnie z Ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 1997-08-22 r. (Dz.U. 1997 Nr 114, poz. 740) tekst
jednolity z dnia 2005-07-26 r. (Dz.U. 2005 Nr 145, poz. 1221).
Przedmiotem zamówienia jest całodobowa usługa fizycznej ochrony mienia położonego w Katowicach przy ul.
Kopalnianej 6 w granicach działki o wielkości ok. 7ha, ze szczególnym uwzględnieniem zabytkowego kompleksu
szybu „Bartosz” i znajdującej się w nim maszyny parowej.
Całodobowa (24h) usługa ochrony mienia i terenu obejmuje w szczególności:
1. Strzeżenie powierzonego mienia i terenu, w tym przed kradzieżą i kradzieżą z włamaniem.
1. Zabezpieczenie terenu przed przedostaniem się osób nieuprawnionych.
2. Ciągłe obchody terenu chronionego.
3. Udaremnianie prób dokonania kradzieży lub dewastacji mienia chronionego.
4. Interwencja w przypadku ingerencji osób z zewnątrz zagrażającej zniszczeniem, kradzieżą lub innym
naruszeniem substancji chronionego mienia.
5. Nadzór i niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu o wszelkich zdarzeniach mogących wpłynąć na substancję
chronionego mienia, w szczególności o pożarze, zalaniu, wycieku itp. oraz o zagrożeniu ich powstania.
6. W przypadku kradzieży lub dewastacji popełnionych w wyniku niedopilnowania obiektów przez
zleceniobiorcę, zleceniodawca ma prawo dochodzić odszkodowania od Wykonawcy.
7. Zabezpieczenie terenu przed przedostaniem się na jego teren osób nieuprawnionych.
8. Kontrola ruchu osobowego przez pracowników ochrony fizycznej mająca na celu niedopuszczenie do
wtargnięcia na teren chroniony osób, których wejście byłoby z punktu widzenia celów ochrony niepożądane
oraz niedopuszczenie do wyjścia z chronionego terenu osób, wobec których istnieje podejrzenie dokonania
czynu przestępczego.
9. Kontrola ruchu materiałowego oraz ruchu kołowego przez pracowników ochrony fizycznej, pozwalająca na
swobodną w granicach określonych przez Zamawiającego, procedurę przepływu środków materiałowych i
pojazdów kołowych. Ruch materiałowy oraz kołowy powinien odbywać się na podstawie dokumentów, z
którymi powinni być zapoznani pracownicy ochrony.
10. Kontrola pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z terenu chronionego oraz wywożących materiały. W tym
celu pracownicy ochrony prowadzą ewidencję ruchu pojazdów.
11. Ochrona mienia, znajdującego się na terenie chronionym, przed kradzieżą i rabunkiem oraz ujawnianie faktów
marnotrawstwa i dewastacji.
12. Ochrona i zabezpieczenie terenu chronionego przed działaniem na jego terenie osób zakłócających porządek
publiczny.
13. Ochrona terenu chronionego przed bezprawnym filmowaniem, fotografowaniem, szkicowaniem i aktami
sabotażu lub dywersji.
14. Wykonywanie działań zapobiegających przestępstwom i wykroczeniom oraz przeciwdziałanie szkodom
wynikającym z takich zdarzeń.
15. Przeciwdziałanie zdarzeniom i czynom naruszającym ustalony porządek na terenie chronionym.
16. Prowadzenie działań prewencyjnych zapobiegających kradzieżom i dewastacjom na terenie chronionym.
17. Bezzwłoczne informowanie Dyrekcji Muzeum poprzez Specjalistę d/s BHP, Zabezpieczenia i Ochrony o
przestępstwach i wykroczeniach popełnianych na terenie chronionym.
18. Stała kontrola i niezwłoczne informowanie Specjalisty d/s BHP, Zabezpieczenia i Ochrony o wszelkich
przypadkach uszkodzenia ogrodzenia terenu chronionego.
19. Obsługiwanie napędów rogatkowych na bramach wjazdowych,
20. Całodobowa praca grupy interwencyjnej, min. 2 osoby, wzywanej na obiekt przez dowódcę zmiany wraz z
samochodem (odpłatność za w/w usługi w cenie umowy)
21. Świadczenie usług w ramach przedmiotowego zamówienia odbywać się będzie 24 godziny na dobę w dni
robocze i dni wolne od pracy (sobota, niedziela, święta) na min. 2 zmianach przy czym na każdej zmianie musi
być pies obronny.
22. Utrzymanie ładu i porządku w rejonie posterunku.
23. W przypadku zauważenia pożaru, kradzieży itp. na obszarze chronionym powiadomić o tym fakcie dowódcę
zmiany, który powiadamia odpowiednie służby oraz Specjalistę d/s BHP, Zabezpieczenia i Ochrony.
Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia:
1. Wykonawca musi posiadać łączność bezprzewodową radiotelefoniczną stacjonarną umożliwiającą stały kontakt
z centralą/bazą Wykonawcy.
2. Wykonywanie usługi ochrony mienia całodobowo przez 4 pracowników ochrony wyposażonych w
radiotelefony środki przymusu bezpośredniego takie jak pies obronny, kajdanki, pałka obronna, ręczny miotach
gazu.
3. Pracownicy ochrony winni posiadać licencję pracownika ochrony I stopnia, przy czym dowódca zmiany musi
posiadać licencję II stopnia oraz zezwolenie na posługiwanie się bronią palną obiektową.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Powierzenie realizacji zamówienia pracownikom ochrony o odpowiednim do realizacji zadania stanie zdrowia i
wieku.
Wymienienie pracownika ochrony na żądanie Zamawiającego w uzasadnionych przypadkach.
Posiadanie przez pracowników ochrony środków łączności bezprzewodowej.
Jednolite umundurowanie i posiadanie identyfikatorów przez pracowników ochrony realizujących zadanie
ochrony mienia.
W czasie obchodów terenu pracownicy powinni mieć przy sobie psy.
Zamawiający nie zapewnia pracownikom ochrony zaplecza socjalnego a jedynie możliwość podłączenia
mediów (prąd, woda).
Wszelkie koszty utrzymania psa obronnego spoczywają po stronie wykonawcy.
Przedstawianie, do akceptacji do 25 dnia każdego miesiąca grafiku służby na kolejny miesiąc, na chronionym
terenie z wyszczególnieniem obsady personalnej.
Wszelkie zmiany w obsadzie należy uzgadniać z przedstawicielem zamawiającego nie później niż na 7 dni
przed dokonaniem zmian
Wykonawca przedstawia Zamawiającemu dzienny ustny raport z przebiegu służby przekazywany w terminie do
godz. 10:00 następnego dnia oraz tygodniowy pisemny raport z przebiegu służby w terminie do godz. 12:00 w
każdy poniedziałek miesiąca. W przypadkach zaistnienia zdarzeń nadzwyczajnych np. napad, włamanie,
kradzież itp. Wykonawca lub osoba upoważniona natychmiast powiadamia Zamawiającego lub osobę
upoważnioną o zaistnieniu zdarzenia drogą telefoniczną i w ciągu 24 godzin sporządza i przekazuje
Zamawiającemu lub osobie upoważnionej pisemny raport ze zdarzenia.
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ZAŁĄCZNIK NR 2
………………………………………….
( pieczęć firmowa )

FORMULARZ OFERTOWY
Muzeum Śląskie w Katowicach
Al. W. Korfantego 3
40-005 Katowice
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:
„Świadczenie usług całodobowej ochrony mienia Muzeum Śląskiego w Katowicach al. W. Korfantego 3”
Zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia OFERUJEMY:
1. Kwotę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia……………………………………….zł
( słownie ………………………………………………………………………………….zł )
2. Podatek VAT 22%
………………………………………….zł
( słownie ………………………………………………………………………………….zł )
3. Kwotę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia………………………………………zł
( słownie ………………………………………………………………………………….zł )
3a.Kwota netto dziennego wynagrodzenia...............................................................................zł
(słownie …………………………………………………..……………………………....….zł)
3b.Podatek VAT 22%..............................................................................................................zł
(słownie …………………………………………………..………………………………....zł)
3c.Kwota brutto dziennego wynagrodzenia............................................................................zł
(słownie …………………………………………………..……………………………....….zł)
4. Termin realizacji zamówienia do dnia ………………………
6. Deklarujemy czas dojazdu grupy interwencyjnej od momentu zgłoszenia zdarzenia w ciągu ...............minut (czas
należy podać w pełnych minutach)
5. Usługi wynikające z niniejszej umowy wykonamy:
) 5.1 siłami własnymi
6. Oświadczamy, że wniesiemy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% oferowanej ceny
(kwota brutto) tj. ……………………….zł słownie ……………………………………………………….w terminie
wskazanym przez zamawiającego w formie ………………………………………………………
7.Oświadczam, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
W związku z art.22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oświadczam, że:
a) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności gospodarczej zgodnie z wymaganiami
ustawowymi,
b) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Załączniki do oferty:
1………………………………………….
2………………………………………….
……………………………………………
n………………………………………….
Na ………..kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.
……………………………….. dnia …………………………
miejscowość
data
……………………………………………………
podpis i pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie,
uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym,
reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego
imieniu.

…………………………......................................………………………………………………………………………
( nazwa, dokładny adres,telefon,telefaks wykonawcy)

Załączniki w kserokopii muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną/osoby uprawnione do
reprezentowania wykonawcy
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ZAŁĄCZNIK NR 3
UMOWA
do postępowania .....................
na świadczenie usług ochrony mienia
W dniu ………………………2006 r. w Katowicach
pomiędzy:

MUZEUM ŚLĄSKIM w KATOWICACH
Al.W.Korfantego 3
40-005 Katowice

NIP 634-23-11-686

zwanym dalej "Zamawiającym", Zamawiającego reprezentuje:
Pan

Lech Szaraniec – Dyrektor Muzeum Śląskiego

Pani

Marianna Dąbrowska –Główna księgowa

a

……………………………………………………………………………………………………………………
ul. ……………………………..
kod ………………miejscowość…………………………..
NIP .................................................

zwanym dalej "Wykonawcą", Wykonawcę reprezentuje:
Pan/i

………………………………………………….

Pan/i

………………………………………………….

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej powyżej 137.000 EURO
została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania:
„Świadczenie usług całodobowej ochrony mienia Muzeum Ślaskiego w Katowicach ul. Kopalniana 6”
ZGODNIE Z OFERTĄ Z DNIA.............2006 R. DOTYCZĄCĄ PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO.
§2
Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące załączniki:
a)
b)
c)
d)

Warunki Umowne,
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
Oferta Wykonawcy,
Pismo akceptujące,

§3
1. Wszystkie usługi wynikające z niniejszej umowy Wykonawca wykona w terminie do dnia 01.01.2007 godz. 0:00 do dnia
31.12.2008 godz. 24:00
2. Usługi wynikające z niniejszej umowy Wykonawca nie może wykonać przy pomocy podwykonawców.
§4
1.
Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie ofertowe do kwoty (brutto)
……………………………………….zł słownie: …………………………………………………………….zł..
2.
Dopuszcza się możliwość fakturowania częściowego za wykonane przedmiotu zamówienia.
3.
Zamawiający zapłaci faktury częściowe, w terminie do 30 dni, licząc od daty ich otrzymania.
4.
Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji z jakichkolwiek tytułów.
§5
1.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% oferowanej ceny (brutto) wynosi: …………………………zł
słownie: ……………………………………………………………………..złote i zostało wniesione przed podpisaniem umowy
w formie …………………………………………………..
2.
Zasady wnoszenia i zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określają Warunki Umowne.
§7
Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim w okresie od przyjęcia obiektu pod ochronę do momentu
wygaśnięcia umowy.
§8
Przedstawicielem Zamawiającego w okresie trwania umowy jest Specjalista d/s BHP, Zabezpieczenia i Ochronyi: Pan Adam
Melek
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Przedstawicielem Wykonawcy w okresie trwania umowy jest : …………………………………………………………………….
Osoby te nie mają prawa do podejmowania zobowiązań finansowych związanych z niniejszą umową.
§9
Zmiany treści umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie Strony, z zastrzeżeniem
wynikającym z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy:
- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 roku, Nr 19, poz. 177 ze zm.).
- Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r Nr 16, poz. 93, ze zm.),
- Ustawa o ochronie osób i mienia z dnia 1997-08-22 r. (Dz.U. 1997 Nr 114, poz. 740) tekst jednolity z dnia 2005-07-26 r. (Dz.U.
2005 Nr 145, poz. 1221
§ 11
1.
2.

Powstałe spory w trakcie realizacji umowy będą w pierwszej kolejności rozpatrywane polubownie.
Spory, które nie zostały rozpatrzone polubownie, będą rozstrzygane przed właściwym rzeczowo sądem w Katowicach.
§ 12
Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 3 egzemplarze dla Zamawiającego i 1
egzemplarz dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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___________________________________________________________________________
WARUNKI UMOWNE
Ustala się następujące Warunki Umowne:
§1
Warunki zawarcia umowy
Warunkiem zawarcia umowy jest:
a)
wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
b)
posiadanie przez Wykonawcę, obowiązującej na czas realizacji przedmiotu umowy, polisy ubezpieczeniowej od
odpowiedzialności cywilnej.
c)
Przedstawienie kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem licencji osób zatrudnionych na stanowisku
ochroniarza oraz zezwoleń na posługiwanie się bronią palną,
d)
Przedstawienie kserokopii umów o pracę osób zatrudnionych na stanowisku ochroniarza
e)
Przedstawienie do akceptacji zamawiającego grafiku służby na chronionym obiekcie z wyszczególnieniem obsady
personalnej na 6 miesięcy
f)
Przedstawienie do akceptacji zamawiającego wzoru jednolitego umundurowania pracowników ochrony.
g)
Przedstawienie świadectwa szkolenia i świadectwa szczepień ochronnych psa obronnego.
h)
Przedstawienie
przez Wykonawcę zaświadczenia/koncesji na posługiwanie się łącznością
bezprzewodową/radiowotelefoniczną stacjonarną.
§2
Obowiązki stron
1.

2.

3.

1.
2.

3.

Strony zobowiązane są do:
a)
współdziałania w realizacji przedmiotu zamówienia,
b)
wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na piśmie o zaistniałych przeszkodach, w wypełnianiu
wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.
Wykonawca jest zobowiązany do:
a) wykonania usługi, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia ujętogo w SIWZ będącej integralną częścia umowy
oraz ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 1997-08-22 r. (Dz.U. 1997 Nr 114, poz. 740) tekst jednolity z dnia
2005-07-26 r. (Dz.U. 2005 Nr 145, poz. 1221,
b) wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, w sposób zgodny z przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej,
c) realizacji usługi przez osoby podane w Ofercie oraz pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
d) przestrzegania przepisów bhp, p. poż., przy realizacji przedmiotu zamówienia,
e) posiadania łączności bezprzewodowej radiotelefonicznej stacjonarnej
f) Przedstawiania Zamawiającemu dziennego ustnego raportu z przebiegu służby przekazywanego w terminie do
godz. 10:00 następnego dnia, tygodniowego pisemnego raportu z przebiegu służby w terminie do godz. 12:00 w
każdy poniedziałek miesiąca. W przypadkach zaistnienia zdarzeń nadzwyczajnych np. napad, włamanie kradzież
itp. Wykonawca lub osoba upoważniona natychmiast powiadamia Zamawiającego lub osobę upoważnioną o
zaistnieniu zdarzenia drogą telefoniczną i w ciągu 24 godzin sporządza i przekazuje pisemny raport ze zdarzenia
Zamawiającemu.

Zamawiający jest zobowiązany do:
a)
przekazania Wykonawcy dokumentacji niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia,
b)
udzielania Wykonawcy odpowiedzi na jego pisemne wystąpienia w terminie do 21 dni liczonych od dnia
otrzymania danego wystąpienia,
§3
Nadzór
Specjalista d/s BHP, Zabezpieczenia i Ochronyi Zamawiającego nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania
jakichkolwiek zobowiązań wynikających z umowy.
Polecenia wydawane przez Specjalistę d/s BHP, Zabezpieczenia i Ochronyi powinny mieć formę pisemną. Jeżeli
zajdzie konieczność wydania polecenia ustnego, Wykonawca powinien zastosować się do tego polecenia, a zlecający
powinien wystawić pisemne potwierdzenie swojej decyzji po wykonaniu przez Wykonawcę tego polecenia.
Specjalista d/s BHP, Zabezpieczenia i Ochronyi w czasie trwania usługi jest uprawniony do działań wynikających z
przepisów prawa, a w szczególności:
a)
kontrolowania zgodności świadczenia usługi z umową,
b)
kontrolowania jakości świadczenia usługi,
c)
kontrolowania przestrzegania przepisów bhp i p.poż,

__________________________________________________________________________
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4.

1.
2.

3.

d)
kontrolowania rozliczeń finansowych świadczonej usługii – sprawdzania i zatwierdzania faktur częściowych,
e)
opiniowania wszelkich wniosków składanych do Zamawiającego przez Wykonawcę,
f)
uzgodnienia z Zamawiającym spraw wymagających jego akceptacji,
Wykonawca zastosuje się do wszelkich poleceń i instrukcji wynikających z zakresu uprawnień Specjalisty d/s BHP,
Zabezpieczenia i Ochrony.
§4
Ubezpieczenie Wykonawcy
Wykonawca na okres realizacji przedmiotu umowy musi przedstawić polisę ubezpieczeniową z tytułu szkód, które
mogą zaistnieć w związku z realizacją niniejszej umowy,
Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
a)
odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących osób trzecich, a
powstałych w związku ze świadczoną usługą,
b)
urządzenia, sprzęt, niezbędny do wykonywania ochrony mienia – do wartości niezbędnej do ich ewentualnego
zastąpienia.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego.
§5
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwane dalej zabezpieczeniem, służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania
lub nienależytego wykonania umowy.
Wysokość zabezpieczenia wynosi: 5% ceny całkowitej podanej w ofercie (kwota brutto).
1.
Zabezpieczenie musi być wniesione przed zawarciem umowy, wg wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku ustawowych
formach:
Zabezpieczenie wymienione wyżej (poręczenia i gwarancje) muszą zawierać:
− nazwę i adres wystawcy (gwaranta, poręczyciela),
− nazwę i adres dającego zlecenie (wykonawcy),
− nazwę i adres zamawiającego (beneficjenta),
− określenie zabezpieczonej wierzytelności,
− kwotę zabezpieczenia,
− okresów, na które udzielono zabezpieczenia (wg treści umowy),
− zobowiązanie gwaranta (poręczającego) do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty żądanej kwoty na pierwsze
pisemne żądanie beneficjenta zawierające oświadczenie, że Wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań
określonych umową”.
Gwarancja nie może zawierać żadnych klauzul obciążających Zamawiającego (beneficjenta) poza wyliczeniem szkody i
wezwaniem Wykonawcy do zapłaty.
Treść gwarancji musi uzyskać aprobatę Zamawiającego.
Oryginał gwarancji musi być przekazany Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.
W sprawach nieuregulowanych wyżej zastosowanie mają przepisy art. 148 do 151 ustawy - Prawo zamówień publicznych i
przepisy Kodeksu cywilnego.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie określonej w art.
148 ust 2 pkt 1-3
2.
Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest przeznaczone na pokrycie roszczeń
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy:
a) w ciągu 30 dni po zakończeniu wykonywania usługi – 100%,
§7
Rozliczenia
1.
W czasie nie dłuższym niż 7 dni Specjalista d/s BHP, Zabezpieczenia i Ochrony sprawdzi prawidłowość
sporządzonej faktury.
2.
Zamawiający zrealizuje fakturę w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
§ 8
Kary umowne
1.
Wykonawca ma prawo do dochodzenia odsetek ustawowych za opóźnienia w zapłacie faktury
2.
Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kary umownej z tytułu:
a) odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 20 % ceny brutto
oferty wykonawcy § 4 pkt 1.
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b)

3.
4.

1.

2.

3.
4.

5.

1.
2.
3.
4.

nie podjęcia realizacji usługi w ciągu jednego dnia od ustalonej daty rozpoczęcia świadczenia usługi w wysokości
20% ceny brutto oferty wykonawcy § 4 pkt 1
c) nie wywiązywanie się z postanowień umowy w zakresie czasu dojazdu grupy interwencyjnej od momentu
zgłoszenia kara umowna wynosi 0,5% ceny brutto oferty wykonawcy § 4 pkt 1 umowy
d) nieposiadania przez Wykonawcę łączności bezprzewodowej (radiotelefonicznej) stacjonarnej, kara umowna wynosi
20% ceny brutto oferty wykonawcy § 4 pkt 1.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody,
wraz z odsetkami.
W przypadku kradzieży lub dewastacji popełnionych w wyniku niedopilnowania obiektów przez Wykonawcę,
Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania od zleceniobiorcy
§ 10
Rozwiązanie umowy
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy zawartej w trybie ustawy Prawo
zamówień publicznych nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie należnego wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy, co
stwierdza się protokołem zdawczo-odbiorczym.
Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia jeżeli:
a) ogłoszono upadłość lub likwidację Wykonawcy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia,
b) Wykonawca nie podjął realizacji zadania w ciągu jednego dnia od ustalonej daty rozpoczęcia świadczenia usługi,
c) Wykonawca pomimo pisemnych wezwań Zamawiającego nie wykonuje usług zgodnie z umową i warunkami
umownymi,
d) Wykonawca przerwał realizację usługi,
e) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub Wykonawca ogłosił zrzeczenie się majątku na rzecz
wierzycieli,
f) Wykonawca wykonuje usługi przy pomocy podwykonawców bez zgody Zamawiającego.
Zamawiający może rozwiązać umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia jeżeli zaistnieją
okoliczności niezależne od Zamawiającego.
Wykonawca może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia jeżeli :
a) Zamawiający zawiadomił Wykonawcę, że na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio okoliczności nie
będzie mógł wywiązywać się z zobowiązań umownych, w szczególności finansowych,
W razie rozwiązania umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający przyjmuje następujące
obowiązki szczegółowe:
a) dokona odbioru i zapłaty wynagrodzenia za dotychczas wykonane usługi,
§ 11
Postanowienia końcowe
Wyłącza się możliwość przeniesienia wierzytelności w trybie art. 509 Kodeksu cywilnego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za sprawdzenie warunków technicznych, zakresu prac, związanych z realizacją
przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w majątku Zamawiającego spowodowane przez niego przy
wypełnianiu obowiązków umownych.
Ryzyko Zamawiającego obejmuje działania sił natury, uznane za stan klęski żywiołowej przed którymi Wykonawca nie
mógł poczynić zabezpieczenia.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

…………………………….

……………………………….

……………………………..

……………………………….
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Oznaczenie sprawy: MŚ/OCHRONA/02/2006

___________________________________________________________________________
ZAŁĄCZNIK NR 4

OŚWIADCZENIE
Nazwa wykonawcy……………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
Adres…………………………………………………………………………………………….
Regon……………………………………….NIP……………………………………………….
Telefon…………………………………………Fax……………………………………………
Wykaz pracowników z uprawnieniami, którzy będą wykonywać lub będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia.
Lp.

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Rodzaj / numer uprawnień

Nie wykazanie min 40 pracowników z uprawnieniami w tym 20 osób z licencją I stopnia i 20
osób z licencją II stopnia posiadających zezwolenie na posługiwanie się bronią palną
obiektową skutkuje wykluczeniem wykonawcy.
……………………………………dnia……………..
miejscowość

data

……………………………………………………
podpis i pieczęć osoby/osób wskazanych w
dokumencie,
uprawnionej/uprawnionych
do
występowania
w
obrocie
prawnym,
reprezentowania
wykonawcy
i
składania
oświadczeń woli w jego imieniu.
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Oznaczenie sprawy: MŚ/OCHRONA/02/2006

___________________________________________________________________________
ZAŁĄCZNIK NR 5

OŚWIADCZENIE
Nazwa wykonawcy……………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
Adres…………………………………………………………………………………………….
Regon……………………………………….NIP……………………………………………….
Telefon…………………………………………Fax……………………………………………
Wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie usług ochrony mienia.
.
L
p.

WYKAZ USŁUG
ZAKRES
RZECZOWY

WARTOŚĆ
BRUTTO

Nazwa
zleceniodawcy
(pełny adres i nr
tel.)

Rodzaj OBIEKTU

DATA I MIEJSCE
WYKONANIA

- Nie wykazanie, co najmniej 3 usług ochrony mienia na sumaryczną kwotę 700 000,00 zł
brutto skutkuje wykluczeniem wykonawcy
……………………………………dnia……………..
miejscowość

data

……………………………………………………
podpis i pieczęć osoby/osób wskazanych w
dokumencie,
uprawnionej/uprawnionych
do
występowania
w
obrocie
prawnym,
reprezentowania
wykonawcy
i
składania
oświadczeń woli w jego imieniu.
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Oznaczenie sprawy: MŚ/OCHRONA/02/2006

___________________________________________________________________________
ZAŁĄCZNIK NR 6

OŚWIADCZENIE
Nazwa wykonawcy……………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
Adres…………………………………………………………………………………………….
Regon……………………………………….NIP……………………………………………….
Telefon…………………………………………Fax……………………………………………
Oświadczam, że w realizacji zamówienia na :
„Świadczenie usług całodobowej ochrony mienia Muzeum Ślaskiego w Katowicach ul. Kopalniana 6”

Usługę wykonamy samodzielnie siłami własnymi

……………………………………dnia……………..
miejscowość

data

……………………………………………………
podpis i pieczęć osoby/osób wskazanych w
dokumencie,
uprawnionej/uprawnionych
do
występowania
w
obrocie
prawnym,
reprezentowania
wykonawcy
i
składania
oświadczeń woli w jego imieniu.
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Oznaczenie sprawy: MŚ/OCHRONA/02/2006

___________________________________________________________________________
ZAŁĄCZNIK NR 7

OŚWIADCZENIE
O ZAPOZNANIU SIĘ I PRZYJĘCIU BEZ UWAG SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I UMOWY
Zadania pt.
„Świadczenie usług całodobowej ochrony mienia Muzeum Ślaskiego w Katowicach ul. Kopalniana 6”

Oświadczam, że z pełna starannością:
- zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia,
- dokonaliśmy wizji terenu,
- dokonaliśmy sprawdzenia urządzeń technicznych,
- uzyskaliśmy niezbędne informacje o warunkach w obiekcie,
- zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania Oferty,
i nie wnosimy zastrzeżeń do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz podpiszemy
umowę na warunkach określonych we wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej
SIWZ.
Oferowana cena obejmuje zakres wszystkich czynności koniecznych do wykonania
niniejszego zamówienia publicznego.

……………………………………dnia……………..
miejscowość

data

……………………………………………………
podpis i pieczęć osoby/osób wskazanych w
dokumencie,
uprawnionej/uprawnionych
do
występowania
w
obrocie
prawnym,
reprezentowania
wykonawcy
i
składania
oświadczeń woli w jego imieniu.
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