
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH
WYDANYCH NA PODSTAWIE ART 11 UST 8 USTAWY PZP

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M.Kaczyńskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Lublinie ul. Abramowicka 2
zwany dalej Zamawiającym

zaprasza do składania ofert w postępowaniu na:

USŁUGA CAŁODOBOWEJ BEZPOŚREDNIEJ
OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA SZPITALA

Znak sprawy: SzNSPZOZ.N-ZP.372- 8/14

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.),

zwanej dalej „ustawą – Pzp”

Sporządził: Zatwierdził:

Specjalista ds. zamówień publicznych

Agnieszka Piotrowska

Dyrektor

Edward Lewczuk

Lublin,  11 lutego 2014 r.
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ROZDZIAŁ I
NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa i adres Zamawiającego:

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej 20-442 Lublin, ul.

Abramowicka 2, woj. lubelskie

NIP
9462160056  

REGON
   431019046

TEL.
81/7443061   

FAKS
81/7441079

Komórka organizacyjna upoważniona do kontaktów z Wykonawcami:

Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych

TEL.
081/7286439

E-MAIL
przetargi@snzoz.lublin.pl

Godziny pracy:   7:00 – 14:35

ROZDZIAŁ II
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej niż kwota 207 000 euro

ROZDZIAŁ III
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa całodobowej, bezpośredniej ochrony fizycznej 
osób i mienia oraz kompleksu obiektów zgodnie z obowiązującym Planem Ochrony 
Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie,  
szczegółowo opisana w załączniku nr 2 do SIWZ.

CPV: 79710000-4 usługi ochroniarskie

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie
wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz. U. Nr 12, poz. 68) usługi
ochroniarskie należą do usług niepriorytetowych.

ROZDZIAŁ IV
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Usługi realizowane będą przez okres 18 miesięcy.

ROZDZIAŁ V
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. Warunki udziału w postępowaniu:

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dotyczące:
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a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) dysponowania odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami

zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2)  Zgodnie z art. 44 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składając ofertę
  zobowiązany jest  złożyć  oświadczenie o spełnianiu warunków udziału  w postępowaniu
  (druk: OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – Zał.

nr  4 do SIWZ)

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1) Zamawiający  dokona  oceny  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  
 na podstawie załączonych do oferty dokumentów lub oświadczeń wymaganych w SIWZ.
  Dokumenty żądane od Wykonawców w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
  w postępowaniu zostały ustalone na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
  z  dnia  19  lutego  2013  r.  w  sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać
  zamawiający  od  wykonawcy,  oraz  form,  w jakich  te  dokumenty  mogą  być  składane  
 (Dz. U. z 2013 r. poz. 231).

   a)  W  przypadku  warunku,  o  którym  mowa  w  art.  22  ust.  1  pkt  1  ustawy  –  Pzp,
Warunek powyższy spełnią wykonawcy, którzy wykażą posiadanie koncesji na prowadzenie
działalności w zakresie objętym zamówieniem.

b)  W  przypadku  warunku,  o  którym  mowa  w  art.  22  ust.  1  pkt  2  ustawy  –  Pzp,
warunek  posiadania  wiedzy  i  doświadczenia  spełnią  wykonawcy,  którzy w  okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizowali, lub są w trakcie realizacji minimum
dwóch głównych usług odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi  zamówienia  tj.
ochronie osób i mienia realizowanej w szpitalach psychiatrycznych wraz z dowodem, że
usługa ta została lub jest wykonywana należycie.
Za usługi spełniające w/w warunek będą uznane usługi:
1) Wykonane lub wykonywane przez okres jednego roku na kwotę nie mniejszą niż 400
000 zł (słownie: czterysta  tysięcy złotych) rocznie każda.
2)  W  przypadku  usług  wykonanych  lub  wykonywanych  przez  okres  dłuższy  niż  12
miesięcy opisany wyżej warunek uważa się za spełniony, jeżeli wartość każdej z usług w
przeliczeniu  na  okres  12  miesięcy  w  stosunku  do  całego  okresu  wykonania  lub
wykonywania usługi wynosi nie mniej niż 400 000 zł (słownie: czterysta  tysięcy złotych).
3) Usługi wykonane lub wykonywane przez  okres krótszy niż 12 m-cy nie spełniają w/w
warunku.

           c) W przypadku warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy – Pzp:
- w  części  dotyczącej  dysponowania odpowiednim  potencjałem
  technicznym  Zamawiający  nie  formułuje  szczegółowych  wymagań.  
 W  tym  zakresie  Wykonawcę  obowiązuje  wyłącznie  złożenie
  oświadczenia  o  spełnianiu  warunków  udziału  w  postępowaniu,   
 
- w  części  dotyczącej  dysponowania osobami  zdolnymi  do  wykonania

  zamówienia.
Warunek powyższy spełnią wykonawcy, którzy dysponują 27 osobami, z których: 
- minimum 26 osób posiadają co najmniej licencje I  stopnia w zakresie ochrony osób i imienia 
- minimum 1 osoba posiada licencję II stopnia w zakresie ochrony osób i imienia,
-  minimum  10  osób  posiada  przygotowanie  do  pracy  z  pacjentem  psychiatrycznym  w  postaci
ukończonego szkolenia z zakresu postępowania wobec pacjenta wymagającego zastosowania przymusu
bezpośredniego  i zasad stosowania przymusu bezpośredniego.
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d) W przypadku warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy – Pzp,
Warunek powyższy spełnią wykonawcy, którzy posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejsza niż: 500
000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

2) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
  zdolnych  do  wykonania  zamówienia  lub  zdolnościach  finansowych  innych  podmiotów,
 niezależnie  od  charakteru  prawnego  łączących  go  z  nimi  stosunków.  Wykonawca  
 w  takiej  sytuacji  zobowiązany  jest  udowodnić  zamawiającemu,  iż  będzie  dysponował
  zasobami  niezbędnymi do realizacji  zamówienia,  w szczególności  przedstawiając w tym
  celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji  niezbędnych
  zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

ROZDZIAŁ VI
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

I.  Dokumenty  wymagane  w  celu  oceny  spełniania  przez  wykonawcę  warunków,  
 o których mowa w art. 22 ust. 1

1. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
 ustawy  z  dnia  29 stycznia  2004 r.  –  Prawo  zamówień  publicznych,  zamawiający  żąda
  przedłożenia:

1.1) Oświadczenia z art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(zał. Nr 4 do SIWZ).

1.2)  Koncesję na prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem, wymagane w
świetle powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Dokument powinien potwierdzać spełnianie warunku, którego opis sposobu dokonania oceny
został przedstawiony w Rozdziale V pkt 2. 1a) SIWZ

1.3)  Wykazu  wykonanych  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również
wykonywanych  głównych  usług,  w  okresie  ostatnich  trzech  lat  przed  upływem  terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –  w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,na rzecz których usługi zostały
wykonane oraz  załączeniem dowodów,  czy zostały  wykonane lub są wykonywane należycie
(załącznik nr 7 do siwz).
Dokument powinien potwierdzać spełnianie warunku, którego opis sposobu dokonania oceny
został przedstawiony w Rozdziale V pkt 2. 1b) SIWZ.

1.4.)  Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, a w szczególności
odpowiedzialnych  za  świadczenie  usług  wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi
osobami oraz Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają  wymagane  uprawnienia,  jeżeli  ustawy  nakładają  obowiązek  posiadania  takich
uprawnień, potwierdzające spełnianie warunku opisanego w Rozdziale V pkt 2. 1c) SIWZ.
Oświadczenie powinno potwierdzać spełnianie warunku, którego opis sposobu dokonania oceny
został przedstawiony w Rozdziale V pkt 2. 1c) SIWZ.
1.5)  Opłacona  polisa,  a  w  przypadku  jej  braku  innego  dokument  u  potwierdzającego,  że
wykonawca  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Dokument powinien potwierdzać spełnianie warunku, którego opis sposobu dokonania oceny
został przedstawiony w Rozdziale V pkt 2. 1d) SIWZ.

2. Dowodami, o których mowa w pkt 1.3), są:
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1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub
ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem
składania ofert, lub
2) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa w pkt. 2.1.

3. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa odpowiednio
  w pkt  1.2)  i  pkt  2,  budzą  wątpliwości  zamawiającego  lub  gdy  z  poświadczenia  albo  
 z  innego  dokumentu  wynika,  że  zamówienie  nie  zostało  wykonane  lub  zostało
  wykonane  nienależycie,  zamawiający  może  zwrócić  się  bezpośrednio  do  właściwego
  podmiotu, na rzecz którego usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie 

dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.

II. Dokumenty  wymagane  w  celu  wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  
 z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których
  mowa w art. 24 ust. 1 ustawy

1. W  celu  wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 5 do SWIZ);
2) aktualnego  odpisu z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  

i  informacji  o  działalności  gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają
wpisu  do  rejestru  lub  ewidencji,  w  celu  wykazania  braku  podstaw  
do  wykluczenia  w  oparciu  o  art.  24  ust.  1  pkt  2  ustawy,  wystawionego  
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3) aktualnego zaświadczenia właściwego  naczelnika  urzędu skarbowego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że
uzyskał  przewidziane  prawem zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych
płatności,   lub   wstrzymanie   w   całości   wykonania   decyzji   właściwego   organu   -
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

4) aktualnego  zaświadczenia  właściwego  oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń
Społecznych  lub  Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego potwierdzającego,  że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
lub   potwierdzenia,   że   uzyskał   przewidziane   prawem   zwolnienie,   odroczenie   lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,   zamiast
dokumentów o których mowa w pkt. II. 1. ppkt. 2 - 6 SIWZ, 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 upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i  zdrowotne albo
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

3. Dokumenty o których mowa w punkcie 2 podpunkcie a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa punkcie 2 podpunkcie b)
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2. Dokumenty o których mowa w punkcie 2 podpunkcie 1) powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym
mowa punkcie 2 podpunkcie 2) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.
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3. Jeżeli  w kraju miejsca zamieszkania  osoby lub w kraju,  w którym wykonawca ma
siedzibę  lub miejsce  zamieszkania,  nie  wydaje  się  dokumentów,  o  których mowa  
w  pkt  II.2,  zastępuje  się  je  dokumentem  zawierającym  oświadczenie,  w  którym
określa  się  także  osoby  uprawnione  do  reprezentacji  wykonawcy,  złożone  przed
właściwym  organem  sądowym,  administracyjnym  albo  organem  samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub
kraju,  w  którym  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania,  lub  przed
notariuszem. Przepis pkt II. 3 stosuje się odpowiednio.

4. W  przypadku  wątpliwości  co  do  treści  dokumentu  złożonego  przez  wykonawcę
mającego  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium  Rzeczypospolitej
Polskiej,  zamawiający może zwrócić  się do właściwych organów odpowiednio kraju
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania,  z  wnioskiem  o  udzielenie  niezbędnych  informacji  dotyczących
przedłożonego dokumentu.

III.  Dokumenty  wymagane  w  celu  wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  
 z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których
  mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy

1. Z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  wyklucza  się  również  wykonawców,  którzy
  należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  
 o  ochronie  konkurencji  i  konsumentów  (Dz.U.  Nr  50,  poz.  331,  z  późn.  zm.),  złożyli
  odrębne  oferty  lub  wnioski  o  dopuszczenie  do  udziału  w  tym  samym postępowaniu,
  chyba  że  wykażą,  że  istniejące  między  nimi  powiązania  nie  prowadzą  do  zachwiania
  uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. W  celu  wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie
  zamówienia  wykonawcy  w  okolicznościach,  o  których  mowa  w  art.  24  ust.  2  pkt  5
  ustawy:

1)  Wykonawca,  wraz  z  wnioskiem  lub  ofertą,  składa  listę  podmiotów  należących
  do  tej  samej  grupy  kapitałowej,  o  której  mowa  w  art.  24  ust.  2  pkt  5,  albo
  informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. (Załącznik nr 6 do SIWZ)

IV. Ponadto do oferty należy dołączyć:
1. Oferta (załącznik nr 1 do siwz).
2. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników ochrony (załącznik nr 2 do siwz).
3.Dokumenty  potwierdzające,  że  osoby  podpisujące  ofertę  są  upoważniające  do  podejmowania
zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają one z przepisów prawa lub innych
dokumentów (np. pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie).

V. Forma składanych dokumentów

1. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
  przez wykonawcę.

2. W  przypadku  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  oraz  
 w przypadku innych podmiotów,  na zasobach których wykonawca polega na zasadach
  określonych  w  art.  26  ust.  2b  ustawy,  kopie  dokumentów  dotyczących  odpowiednio
  wykonawcy  lub  tych  podmiotów  są  poświadczane  za  zgodność  z  oryginałem
  odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

3. Zamawiający  może  żądać  przedstawienia  oryginału  lub  notarialnie  poświadczonej  kopii
  dokumentu  wyłącznie  wtedy,  gdy  złożona  kopia  dokumentu  jest  nieczytelna  lub  budzi
  wątpliwości co do jej prawdziwości.

4. Dokumenty  sporządzone  w  języku  obcym są  składane  wraz  z  tłumaczeniem na  język
  polski.

ROZDZIAŁ VII
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB

UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
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1. Oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
pisemnie,  faksem  lub  drogą  elektroniczną.  Jeżeli  Zamawiający  lub  Wykonawca  przekazują
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda  
ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

2.     Adres do korespondencji w sprawie zamówienia publicznego:   
  Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
  Zdrowotnej, ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin

3.   Oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  przesyłane przez Wykonawcę faksem
należy  kierować  na  numer  (81)  744  10  79,  a  przesyłane  drogą  elektroniczną  na  adres
p  rzetargi@snzoz.lublin.pl

4.  Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
      Agnieszka Piotrowska -specjalista ds zamówień publicznych

ROZDZIAŁ VIII
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga w przedmiotowym postępowaniu zabezpieczenia oferty  wadium.

ROZDZIAŁ IX
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie  lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć  termin związania

ofertą, z tym  że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

ROZDZIAŁ X
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1. Wykonawca  może  złożyć  tylko  jedną  ofertę  w  pełnym  zakresie  przedmiotu  zamówienia  
 lub w odniesieniu do dowolnie  wybranych części,  jeżeli  Zamawiający  dopuścił  składanie ofert
  częściowych.
2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 
3. Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  prowadzi  się  w  języku  polskim,  stąd  ofertę  również
  należy sporządzić w języku polskim.
4. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5.  Wykonawca składa ofertę na druku Formularz oferty wraz z Formularzem  Szczegółowy  

zakres obowiązków pracowników ochrony wg wzorów, stanowiących Załącznik nr 1 i 2 
do SIWZ.

6. Pełna  zawartość  składanej  oferty  winna  uwzględniać  wymagane  w  SIWZ  dokumenty  i  
oświadczenia.

7. Ofertę wraz z wszystkimi załącznikami i wymaganymi dokumentami należy umieścić w trwale  
zamkniętej  kopercie.  Koperta  należy  oznaczyć  adresem  i  nazwą  Zamawiającego  napisem  
„OFERTA- Ochrona”. Jeżeli koperta zostanie oznaczona  nazwą i adresem Wykonawcy  
umożliwi to Zamawiającemu odesłanie oferty bez jej otwierania, jeżeli zostanie złożona  po  
upływie wskazanego w ogłoszeniu i niniejszej SIWZ terminu składania ofert.

 8. Jeżeli podpisy na ofercie i załącznikach nie wynikają z aktualnego odpisu z właściwego rejestru,
  wymagane  jest  załączenie  dokumentu  uprawniającego  do  złożenia  podpisu  w  imieniu
  Wykonawcy  ubiegającego  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  (pełnomocnictwo/
  upoważnienie).
 9. Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  ustanawiają  pełnomocnika  
 do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo  reprezentowania  
 w  postępowaniu  i  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego.  W takim  przypadku
  należy załączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo.
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 10. Przepisy  ustawy  –  Pzp  dotyczące  Wykonawcy  stosuje  się  odpowiednio  do  Wykonawców
  wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
 11. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
 12. Wykonawca  może  zwrócić  się  do  Zamawiającego  o wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych
 warunków  zamówienia.  Zamawiający  udzieli  wyjaśnień  niezwłocznie,  jednak  nie  później  niż
  na  2 dni  przed  upływem terminu składania  ofert, pod  warunkiem że  wniosek o wyjaśnienie
  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  wpłynął  do  zamawiającego  nie  później
  niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
13. Jeżeli  wniosek  o wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  wpłynął  
 po  upływie  terminu  składania  wniosku,  o  którym mowa  w  pkt  12,  lub  dotyczy  udzielonych
  wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

 14. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
  mowa w pkt 12.
 15. Treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  Zamawiający  przekaże  Wykonawcom,  którym  przekazał
  specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia,  bez  ujawniania  źródła  zapytania,  a  jeżeli
  specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieści na tej stronie.
 16. W  uzasadnionych  przypadkach  Zamawiający  może  przed  upływem  terminu  składania  ofert
  zmienić  treść  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Dokonaną  zmianę  specyfikacji
  Zamawiający  przekaże  niezwłocznie  wszystkim Wykonawcom,  którym przekazano specyfikację
  istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej,
  zamieści ją także na tej stronie.

 17.   Oferta  oraz  wszelkie  oświadczenia,  zawiadomienia,  wnioski,  inne  dokumenty  i  informacje  
składane  przez  Wykonawcę  w  trakcie  postępowania  są  jawne,  z  wyjątkiem  informacji  
stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  
konkurencji, o ile Wykonawca składając ofertę zastrzeże, że nie mogą  być one udostępniane 
innym Wykonawcom. W takim przypadku wskazane jest, aby informacje te były przygotowane 
i przekazane przez Wykonawcę w formie odrębnego załącznika do oferty opatrzonego klauzulą 
„TAJNE”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

ROZDZIAŁ XI
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy składać do dnia 20–02-2014 r. do godz.  09:00  w Kancelarii  Szpitala - 20-442
Lublin, ul. Abramowicka 2.

2.  Zamawiający  otworzy  koperty  z  ofertami  w  dniu 20–02-2014  r. o  godz.  09:30  w  Sali
Konferencyjnej Szpitala.

3. Otwarcie ofert jest jawne. 
4. Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  zostanie  podana  kwota,  którą  Zamawiający  zamierza

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający
poda informacje, o których mowa  w art. 86 ust. 4 ustawy – Pzp. 

5. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.

ROZDZIAŁ XII
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Wykonawca  składając  ofertę  odpowiada  za  właściwą  kalkulację  ceny  oferty,  która  musi
uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją umowy.

2. Cenę Wykonawca oblicza zgodnie z konstrukcją Formularza Oferty, stanowiącego Załącznik nr
1 do SIWZ.

3.   Cenę  należy  podać  w  walucie  polskiej,  określić  ją  w  sposób  jednoznaczny  i  ostateczny  
(do  drugiego  miejsca  po  przecinku),  z  uwzględnieniem  wszelkich  oferowanych  przez
Wykonawcę ewentualnych upustów i rabatów. 

4.  W cenę oferty muszą być wliczone wszystkie koszty związane z realizacją umowy, jakie ma
pokryć  Zamawiający  pod  rygorem  niemożności  domagania  się  ich  pokrycia  przez
Zamawiającego.
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ROZDZIAŁ XIII
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERT,

WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW  I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Oferty  odpowiadające  wymogom  formalnym  wynikającym  z  ustawy  Prawo  Zamówień
Publicznych, i SIWZ oraz złożone w określonym przez zamawiającego terminie podlegają dalszej
ocenie.

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.

3. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych

poprawek,
3) inne  omyłki  polegające  na  niezgodności  oferty  ze  specyfikacją  istotnych  warunków

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

4.  Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
Cena brutto (wartość) - 100 %

                                                      Wartość najniższa wśród ofert                                   
Punkty za cenę (wartość brutto)  = --------------------------------------  x  100 x 100 %
                                                        Wartość danego Wykonawcy

5. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą w oparciu o wyżej opisane kryterium. Oferta,
która uzyska najwyższą liczbę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.

ROZDZIAŁ XIV
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 

W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  jednocześnie  zawiadomi
  Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  podając  nazwę  (firmę),  albo  imię  i  nazwisko,
  siedzibę  albo  adres  zamieszkania  i  adres  wykonawcy,  którego  ofertę  wybrano,
  uzasadnienie  jej  wyboru  oraz  nazwy  (firmy),  albo  imiona  i  nazwiska,  siedziby  albo
  miejsca  zamieszkania  i  adresy  wykonawców,  którzy  złożyli  oferty,  a  także  punktację
  przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2) wykonawcach,  których  oferty  zostały  odrzucone,  podając  uzasadnienie  faktyczne
  i prawne;

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

4) terminie,  określonym  zgodnie  z  art.  94  ust.  1  lub  2,  po  którego  upływie  umowa
  w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2.   Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  zamieści  informacje,  
o  których  mowa  w pkt  1  ppkt  1,  na  stronie  internetowej  oraz  w  miejscu  publicznie  dostępnym
 w swojej siedzibie.

ROZDZIAŁ XV
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający  nie  wymaga  w  przedmiotowym  postępowaniu  zabezpieczenia  należytego
wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XVI
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ
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UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, 
JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

1. Warunki dotyczące realizacji zamówienia publicznego określa wzór umowy stanowiący Załącznik
nr 3 do SIWZ.

2. Wykonawca  zobowiązany  będzie  w  przypadku  wyboru  jego  oferty  podpisać  umowę  
na  warunkach  w  niej  określonych,  w  miejscu  i  terminie  wskazanym  przez  Zamawiającego
(potwierdzenie  akceptacji  umowy – na druku Formularz  oferty – Załącznik  nr  1  do SIWZ).
Informacje,  które  nie  zostały  zamieszczone  we  wzorze  umowy,  a  wynikają  z  wymagań
określonych przez Zamawiającego w SIWZ, również mają zastosowanie w realizacji przedmiotu
zamówienia.

ROZDZIAŁ XVII
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Przepisy wspólne

1.   Środki  ochrony  prawnej  przysługują  Wykonawcy,  a  także  innemu podmiotowi,  jeżeli  ma  lub
  miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
  naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy - Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
     zamówienia  przysługują  również  organizacjom wpisanym na listę,  o  której  mowa w art.  154
         pkt 5 ustawy - Pzp.

Odwołanie
3. Odwołanie  przysługuje  wyłącznie  od  niezgodnej  z  przepisami  ustawy  czynności
   Zamawiającego  podjętej  w postępowaniu  o udzielenie zamówienia  lub zaniechania  czynności,
  do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy  Pzp.
4.     Z uwagi na wartość przedmiotowego zamówienia, która jest mniejsza niż kwoty niż kwoty okr 

ślone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp,  odwołanie przysługuje wy 
łącznie wobec czynności:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2)   wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3)   odrzucenia oferty odwołującego.

5. Odwołanie  powinno  wskazywać  czynność  lub  zaniechanie  czynności  Zamawiającego,  której
  zarzuca  się  niezgodność  z  przepisami  ustawy,  zawierać  zwięzłe  przedstawienie  zarzutów,
  określać  żądanie  oraz  wskazywać  okoliczności  faktyczne  i  prawne  uzasadniające  wniesienie
  odwołania.
6. Odwołanie  wnosi  się  do  Prezesa  Izby  w  formie  pisemnej  albo  elektronicznej  opatrzonej
  bezpiecznym  podpisem  elektronicznym  weryfikowanym  za  pomocą  ważnego  kwalifikowanego
  certyfikatu w terminie określonym zgodnie z art. 182 ustawy Pzp.

Skarga do sądu
7. Na  orzeczenie  Izby  stronom  oraz  uczestnikom  postępowania  odwoławczego  przysługuje
  skarga do sądu.
8. Skargę  wnosi  się  do  sądu  okręgowego  właściwego  dla  siedziby  albo  miejsca  zamieszkania
  Zamawiającego  za  pośrednictwem  Prezesa  Izby  w  terminie  7  dni  od  dnia  doręczenia
  orzeczenia  Izby,  przesyłając  jednocześnie  jej  odpis  przeciwnikowi  skargi.  Złożenie  skargi
  w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

Szczegółowe  prawa  i  obowiązki  w  zakresie  środków  ochrony  prawnej  przysługujących
Wykonawcy w toku postępowania o  udzielenie  zamówienia regulują przepisy  Działu VI
ustawy – Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ XVIII
OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

ROZDZIAŁ XIX
MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ,

JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

ROZDZIAŁ XX
INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, 

O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 7  
JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

ROZDZIAŁ XXI
OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, 

JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

ROZDZIAŁ XXII
ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO, 
JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na zasadach określonych w Rozdziale
VII niniejszej SIWZ.

ROZDZIAŁ XXIII
INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY

ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Wykonawcy zobowiązani są do złożenia oferty
w złotych polskich i w takiej walucie (PLN) nastąpi rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą.

ROZDZIAŁ XXIV
INFORMACJE I WYMAGANIA DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ,

JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE AUKCJĘ ELEKTRONICZNĄ

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

ROZDZIAŁ XXV
WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, 

JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

ROZDZIAŁ XXVI
INFORMACJE WYNIKAJĄCE Z TREŚCI ART. 36 UST. 2 PKT 9, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE 

W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 4
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Zamawiający nie przewiduje w opisie przedmiotu zamówienia wymagań,  o których mowa w art. 29 ust.
4 ustawy - Pzp.

ROZDZIAŁ XXVII
PODWYKONAWSTWO

Zamawiający  dopuszcza  możliwość  powierzenia  przez  Wykonawcę  dowolnej  części  zamówienia
podwykonawcom.  Zamawiający  żąda  wskazania  przez  Wykonawcę  w  ofercie  części  zamówienia,
której wykonanie powierzy podwykonawcom.

ROZDZIAŁ XXVIII
ZALICZKI NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający  nie  przewiduje  możliwości  udzielania  Wykonawcy  zaliczek  na  poczet  wykonania
zamówienia.

ROZDZIAŁ XXIX
JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

1.  Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy
-  Pzp,  zawiadomienia,  wnioski,  inne  dokumenty  i  informacje  składane  przez  Zamawiającego  i
Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu.
2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu
  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  lub  unieważnieniu  postępowania,  z  tym  że  oferty  
 udostępnia się od chwili ich otwarcia. 
3.  Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek.
4.  Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez wgląd w miejscu wyznaczonym
   przez  Zamawiającego,  przesłanie  kopii  pocztą,  faksem  lub  drogą  elektroniczną,  zgodnie  
  z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku.
5.      Bez zgody Zamawiającego, wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników,   w

miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za
pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych
ofert. 

6. Jeżeli  przesłanie  kopii  protokołu  lub  załączników  zgodnie  z  wyborem  wnioskodawcy  jest  
z  przyczyn  technicznych  znacząco  utrudnione,  w szczególności  z  uwagi  na  ilość  żądanych  
do przesłania dokumentów, Zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób,  
w jaki mogą być one udostępnione.

7.     Zamawiający  udostępnia  wnioskodawcy  protokół  lub  załączniki  niezwłocznie.  W wyjątkowych
przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących
badania  i  oceny  ofert,  Zamawiający  udostępnia  oferty  do  wglądu  lub  przesyła  ich  kopie  
w terminie przez siebie wyznaczonym, nie  później  jednak niż w dniu przesłania  informacji  
o wyborze najkorzystniejszej oferty albo o unieważnieniu postępowania.

ROZDZIAŁ XXX
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik numer 1  – Formularz oferty

Załącznik numer 2  – Szczegółowy zakres obowiązków pracowników ochrony
Załącznik numer 3  – Projekt umowy
Załącznik numer 4  – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik numer 5  – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
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Załącznik numer 5 –  Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej /  informacja 
           o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

Załącznik numer 7  – Wykaz usług
Załącznik numer 8  – Wykaz osób uczestniczących w wykonania zamówienia
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Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTY

Nazwa wykonawcy/ wykonawców w przypadku oferty wspólnej:............................................. .
….......................................................................................................................................
Adres*................................................................................................................................
tel.*....................................................................................................................................
REGON*.............................................................................................................................
NIP*...................................................................................................................................
FAX  na który Zamawiający ma przesłać korespondencję …....................................................
E-MAIL na który Zamawiający ma przesłać korespondencję................................................... 
….......................................................................................................................................
* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Abramowicka 2
20-442 Lublin

1. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczeniu usługi całodobowej,
bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia Szpitala 
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie, zgodnie z wymaganiami
zawartymi w siwz
w cenie brutto  -....................................................................................w tym ..................% VAT
słownie cena brutto zł...................................................................................................................
............................................................... w tym ...........................zł VAT
cena netto - …………………………………….......................................

L.p Rodzaj usługi Ilość m-cy/ 
roboczogodzi
n

Stawka za 
m-c /  
roboczogod
zinę netto

Wartość 
netto

Wartość 
brutto

Uwagi

1 usługi całodobowej, 
bezpośredniej ochrony 
fizycznej osób i mienia 
Szpitala (posterunki stale 
oraz patrole)

18 m-cy Faktura wystawiana po 
zrealizowaniu usługi w 
wysokości 1/18

2 usługi świadczone w 
przypadku konieczności 
hospitalizacji pacjenta z 
O/Psych Sądowej o 
wzmocnionym nadzorze na 
innym Oddziale Szpitala 
(posterunek doraźny)

500
roboczogodzin

Rozliczane godzinowo 
wg faktycznie 
zrealizowanych godzin 
ochrony po cenie 
jednostkowej 
roboczogodziny.

Zleceniobiorca 
każdorazowo po 
wykonaniu usług będzie
wystawiał fakturę VAT.

Razem xxxxxxxx

2. Podane w ofercie ceny jednostkowe nie ulegną podwyższeniu. Dopuszczamy możliwość obniżenia cen
jednostkowych.
3. Ofertę składamy na ...................kolejno ponumerowanych stronach.

Załącznikami do niniejszej oferty są:
1.....................................................................................................................................................
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2.....................................................................................................................................................
3.....................................................................................................................................................

Oświadczamy, że:
1.akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
2. uważamy się za związanych niniejszą ofertą zgodnie z art. 85 ust.1, pkt.1 ustawy prawo zamówień
publicznych przez 30 dni od daty ustalonej jako termin składania ofert,
3. zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty,
do zawarcia umowy zgodnie z niniejszą ofertą na warunkach określonych w Załączniku nr 3  do SIWZ.
4. ofertę niniejszą składamy na ….....................kolejno ponumerowanych stronach,
5. wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

Na podstawie art 36 ust. 4 Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia,
której wykonania powierzy podwykonawcom: ...............................................

……………………, dnia…………                                             ………....................….…..............……….
                                                                                     (podpis  i pieczątka osoby / osób uprawnionych

                                       do występowania  w imieniu Wykonawcy ) 

15



Załącznik nr 2 do SIWZ
SZCZEGÓLOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW PRACOWNIKÓW OCHRONY

Pieczęć Firmowa

Szczegółowy zakres obowiązków pracowników ochrony obejmuje:

Całodobowa, bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia oraz kompleksu obiektów Szpitala 
Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie obejmuje w 
szczególności:
1) zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej 
pracowników, pacjentów i odwiedzających przebywających na terenie posesji Zamawiającego,
2) ochronę budynków i mienia znajdującego się na terenie posesji Zamawiającego
przed:
napadem rabunkowym, włamaniem i kradzieżą, wandalizmem i chuligaństwem, terroryzmem, 
ekscesami ze strony osób będących pod wpływem działania alkoholu lub narkotyków, wypadkami 
losowymi i awariami np. zalanie, pożar, innymi przypadkami naruszenia prawa i spokoju na terenie 
posesji Zamawiającego, innymi przestępstwami i wykroczeniami,
3) przyjmowanie i wydawanie kluczy do poszczególnych pomieszczeń osobom upoważnionym,
4) zaktualizowanie i uzgodnienie planu ochrony z właściwym terytorialne  Komendantem 
Wojewódzkim Policji w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania
umowy,
5) zapewnienie monitoringu apteki oraz czterech garaży znajdujących się na terenie posesji przy ul. 
Abramowickiej 2 w sposób umożliwiający odtworzenie, co najmniej wyjść i wejść osób z w/w 
budynków i identyfikację osób wchodzących i wychodzących z tych pomieszczeń, przy użyciu 
własnych urządzeń monitorujących, przy czym wszelkie koszty związane z montażem i  
utrzymywaniem urządzeń monitorujących powinny być uwzględnione w cenie usługi,
6) zapewnienie ochrony pacjentów z O/Psychiatrii Sądowej o wzmocnionym nadzorze podczas 
hospitalizacji na innych Oddziałach Szpitala oraz zabezpieczenie ochrony podczas transportu 
pacjentów na konsultacje/ badania poza terenem Szpitala,
7) zapewnienie samochodu osobowego umożliwiającego poruszanie się pracowników Wykonawcy 
po terenie Szpitala oraz poza tym terenem, a także transport pracowników Zamawiającego i 
pracowników Wykonawcy, w celach związanych z wykonaniem usług objętych niniejszą umową, w 
tym m.in. przewiezienie lekarza dyżurnego na wskazany oddział na terenie Szpitala, przywiezienie 
na teren Szpitala pracowników będących na tzw. dyżurze domowym w razie konieczności usunięcia 
awarii i odwiezienie ich do domu po usunięciu awarii.

Całodobową,  bezpośrednią  ochronę  fizyczna  osób i  mienia  oraz  kompleksu  obiektów Szpitala
Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie, stanowią:

− dwa posterunki stałe jednoosobowe 
− dwa patrole piesze dwuosobowe
−  posterunek doraźny

POSTERUNKI STAŁE:
Pierwszy posterunek stały (PS-1):  Dyżurka Budynku Administracji – Dowódca zmiany
Stały całodobowy jednoosobowy dwuzmianowy realizowany przez 7 dni tygodnia: 
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zmian dzienna:  7:00-19:00 zmiana nocna 19:00-7:00 (24 h).   Pracownik tego posterunku obsługuje
centrale telefoniczną, obsługuje bramę wjazdową, sprawdza przepustki samochodów wjeżdżających na
teren szpitala, kontroluje ruch osobowy oraz prowadzi wymaganą dokumentację ochronną.
Pracownik  wyposażony  w: broń  palną  bojową  krótką  w  ilości  1(jeden)  egzemplarz  z  połową
normatywu  amunicji  przewidywanej  dla  danej  jednostki  broni,  pałkę  obronną  wielofunkcyjną  typu
tonfa, kajdanki, środki łączności bezprzewodowej, pilot napadowy.
Drugi  posterunek  stały  (PS-2):  Budynek  Szpitala  (szatnia  Szpitala)  jednoosobowy  stały
jednozmianowy od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach
od 7:00 do 18:00 (11h). Pracownik tego posterunku wydaje klucze z wpisaniem do rejestru  imienia i
nazwiska  osoby  pobierającej,  udziela  koniecznych  informacji  odwiedzającym  i  pacjentom,  oraz
kontroluje ruch osobowy.
Pracownik  wyposażony  w:pałkę  obronną  wielofunkcyjną  typu  tonfa,  kajdanki,  środki  łączności
bezprzewodowej.

Obchody (OB ): wykonuje dowódca zmiany, który na czas obchodu zastępowany  jest  przez  jednego z
pracowników patrolu na posterunku PS1,  a  wraz z  drugim pracownikiem patrolu dowódca zmiany
wykonuje  obchód  (OB)  celem  skontrolowania  sposobu  wykonywania   zadań  ochrony  przez
pracowników ochrony oraz rozpoznania aktualnego stanu bezpieczeństwa jednostki.

POSTERUNEK DORAŹNY
Posterunek doraźny (PD):  Wstawiany w miejscu, które wymaga wzmocnienia ochrony, w tym dozór
pacjenta ze statusem tymczasowo aresztowany z Oddziału Psychiatrii Sądowej na innych oddziałach
szpitala,  bądź  w  miejscu  i  czasie  nie  objętym  ochroną  stałą:  w  przypadku  wystąpienia  nagłego
zdarzenia. Wystawianie PD ma przeciwdziałać zaistniałym zagrożeniom oraz utrzymać dotychczasowy
poziom bezpieczeństwa w razie awarii systemu. 
Czas wykonywania usługi uzależniony jest od potrzeb Zamawiającego.
Pracownik uzbrojony zgodnie z par.  4  rozporządzenia  MSWiA z dnia 7.09.2010 r.  w sprawie
wymagań,  jakim  powinna  odpowiadać  ochrona  wartości  pieniężnych  przechowywanych  i
transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. 2010.166.1128)

PATROLE
Patrol pieszy (P1) :  dwuosobowy  całodobowy  dwuzmianowy, zmiana dzienna: 7:00-19:00 zmiana
nocna: 19:00-7:00 (2 x 24 h)
Pracownicy patrolu wykonują zadania ochrony obszaru obiektu po wyznaczonej trasie , do obowiązków
patrolu  należy  zamykanie  bram  wjazdowych  i  bramek  dla  pieszych.  Patrolowanie  całego  terenu
chronionego ze szczególnym uwzględnieniem budynków, w których nie pracuje się w nocy.
Pracownicy wyposażeni w:  broń palną bojową krótką w ilości 1(jeden) egzemplarz z normatywem
amunicji  przewidywanej  dla danej jednostki broni,  kajdanki w ilości 2 (dwie) sztuki ,pałka obronna
wielofunkcyjna typu tonfa w ilości 2 (dwie) sztuki, ręczny miotacz gazu pieprzowy- żelowy w ilości 2
(dwie) sztuki, środki łączności bezprzewodowej.

Patrol  pieszy  (P2)  dwuosobowy  całodobowy  dwuzmianowy zmiana  dzienna:  7:00-19:00  zmiana
nocna: 19:00-7:00   (2 x 24 h).
Pracownicy patrolu wykonują zadania ochrony obszaru obiektu po wyznaczonej trasie , do obowiązków
patrolu  należy  zamykanie  bram  wjazdowych  i  bramek  dla  pieszych.  Patrolowanie  całego  terenu
chronionego ze szczególnym uwzględnieniem budynków, w których nie pracuje się w nocy.
Pracownicy wyposażeni w:  broń palną bojową krótką w ilości 1(jeden) egzemplarz z normatywem
amunicji przewidywanej dla danej jednostki broni oraz kajdanki w ilości 2 (dwie) sztuki ,pałka obronna
wielofunkcyjna typu tonfa w ilości 2 (dwie) sztuki, ręczny miotacz gazu pieprzowy- żelowy w ilości 2
(dwie) sztuki, środki łączności bezprzewodowej.

A/    pracownicy posterunków stałych
1) udzielanie koniecznych informacji odwiedzającym oraz pacjentom. 
2)  kontrolowanie ruchu osobowego:
a) w godzinach 9.00 -20.00 mogą wchodzić na teren szpitala osoby odwiedzające,
b)  w godzinach 20.00-6.00 osoby spoza personelu by wejść  na teren szpitala  winny mieć zgodę
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wydaną przez lekarza prowadzącego lub dyżurnego, 
3) kontrola wynoszenia mienia i sprzętu poza teren ochraniany, 
4)  podejmowanie  niezbędnych  interwencji  w  razie  zagrożenia  bezpieczeństwa  lub  naruszenia
porządku 
5)  obsługa  instalacji  technicznej  monitorującej  wjazd  na  teren  Szpitala  (otwieranie  osobom
uprawnionym automatycznej bramy wjazdowej i  jej zamykanie), szczegółowa kontrola wjazdów i
wyjazdów; 
6) deponowanie i wydawanie kluczy do poszczególnych pomieszczeń osobom uprawnionym oraz
prowadzenie rejestru wydawanych kluczy; 
7) zapobieganie wchodzeniu na teren szpitala osób nietrzeźwych i innych bezpośrednio
zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi, 
8) kontakt telefoniczny ze Strażą Pożarną, Policją, Pogotowiem Ratunkowym,
9) zgłaszanie wszelkich uwag i nieprawidłowości drogą służbową do kierownictwa nadzoru i bieżąco
do dyżurnego oraz przedstawiciela obiektu; 
10) prowadzenie dziennika służb oraz innych wymaganych dokumentów na stanowisku pracy ;
11)  pracownicy  Wykonawcy  pracujący  w  systemie  ciągłym  nie  mogą  opuszczać  obiektu  bez
przekazania swoich obowiązków kolejnej osobie;
12) pełnienie stałego dyżuru zgodnie z opracowaną „Dokumentacją stałego dyżuru w SzNSPZOZ”.
Uruchomienie stałego dyżuru może nastąpić na polecenie Dyrektora Naczelnego Szpitala.
13) prowadzenie kontroli pojazdów wjeżdżających na teren Szpitala i miejsc ich parkowania zgodnie z
obowiązującymi przepustkami wjazdowymi.

B/ pracownicy patroli pieszych
1) ochrona obiektów i mienia znajdujących się na chronionym terenie Szpitala przez 24 godziny na
dobę. Po godzinie 15:00 szczególnie wzmożone kontrole;
2) dokonywanie obchodów wg ustalonych tras w ściśle ustalonych i nieregularnych odstępach czasu ze
szczególnym uwzględnieniem mechanicznych otworów drzwiowych i okiennych, ustalanie uprawnień
osób przebywających na terenie obiektu i przestrzegania przez nich obowiązków porządkowych
3) sprawdzanie stanu funkcjonowania dźwigów osobowych i towarowych na terenie Szpitala 
4) sprawdzanie zamknięć wejść do obiektów Szpitala oraz korytarzy, klatek schodowych i wszystkich
ciągów komunikacyjnych Szpitala
5)  otwieranie  i  zamykanie  wejść,  wydzielonych  klatek  schodowych  oraz  wskazanych  przez
zamawiającego pomieszczeń
6)  sprawdzanie  stanu  oświetlenia  korytarzy,  klatek  schodowych  i  wszystkich  ciągów
komunikacyjnych 
7) legitymowanie na terenie całego Szpitala osób wskazujących na spożycie alkoholu lub
zakłócających porządek (wg obowiązujących przepisów) 
8) egzekwowanie zakazu palenia tytoniu na terenie Szpitala
9) pozostawanie w stałym kontakcie z posterunkiem stałym i bezzwłoczne informowanie o
stwierdzonych nieprawidłowościach 
10) możliwość korzystania ze wspomagania ochrony przez grupy interwencyjne wliczona w
koszt posterunku obchodowego
11)  Wykonawca   odpowiada  za  straty poniesione  przez  Zamawiającego  wynikłe  z  kradzieży z
włamaniem oraz nieprawidłowego wypełniania obowiązków pracowników ochrony.

III. 
1. Wykonawca w toku realizacji umowy zobowiązuje się przestrzegać ustawy z dnia 22 sierpnia  1997
roku o ochronie osób i mienia (tj.  Dz.U. z 2005 r., Nr 145, poz. 1221 ze zm.) oraz chronić obiekty z
należytą starannością.
2.  Wykonawca  odpowiada  za  straty  poniesione  przez  Zamawiającego  w  wyniku  kradzieży  lub
uszkodzenia mienia powierzonego do ochrony. 
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3.  Wykonawca i  Zamawiający zachowują w tajemnicy wszystkie informacje mające wpływ na stan
bezpieczeństwa w czasie trwania umowy i po jej rozwiązaniu. 

4.  Pracownicy  ochrony  realizujący  postanowienia  niniejszej  umowy  w  chronionych  obiektach  są
zobowiązaniu do interwencji w każdym przypadku zagrożenia naruszenia porządku i bezpieczeństwa na
terenie objętym ochroną, w tym na każde zgłoszenie dokonane przez pracownika Zamawiającego.

5.  Wykonawca  obowiązany  jest  do  oznaczenia  pracowników  ochrony  w  sposób  jednolity,
umożliwiający ich identyfikację oraz identyfikację podmiotu zatrudniającego, 

6.  Wykonawca  wyposaży  pracowników  ochrony  w  środki  ochrony  osobistej  i  środki  łączności
bezprzewodowej oraz samochód osobowy. 

7. Zamawiający udostępni pracownikom ochrony pomieszczenia portierni
8. Wykonawca zapewnia uzbrojenia i wyposażenia służby ochronnej w następujących rodzajach i ilości:
a) broń palna bojowa (krótka) w ilości 3 (trzech) egzemplarzy z normatywem amunicji przewidywanej
dla danej jednostki broni
b) ręczne miotacze gazu pieprzowo – żelowego 2 (dwie) sztuki
c) pałki obronne wielofunkcyjne typu (tonfa) 4 (cztery) sztuki
d) kajdanki 4 (cztery) sztuki
e) środki ochrony bezprzewodowej
9. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia następującej dokumentacji ochronnej
- książka służby
- książka stanu uzbrojenia
- książka ewidencji wydania- przyjęcia broni i amunicji
- książka ewidencji wydania- przyjęcia kluczy
- książka ewidencji rozmów telefonicznych (łączonych)
- książka ewidencji wjeżdżających pojazdów
- wzory przepustek
- wykaz wyposażenia służby obronnej
- dziennik kontroli osób przebywających w obiekcie po godzinach służbowych
Koszty materiałów niezbędnych do prowadzenia w/w dokumentacji ponosi Wykonawca.
10.  Wykonawca będzie  dysponował Grupą Interwencyjną (dwie osoby)  w przypadku występowania
sytuacji niepożądanych stanowiących zagrożenie dla życia pacjentów oraz pracowników Szpitala.
11.

………………………, dnia…………                            ………….…………………….
                                                                                       (podpis osoby / osób uprawnionych)
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Załącznik nr 3 do SIWZ
PROJEKT UMOWY

Umowa 

Zawarta w dniu ............................................ roku w wyniku przeprowadzonego postępowania w
trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy:

Szpitalem  Neuropsychiatrycznym  im.  Prof.  M.  Kaczyńskiego  Samodzielnym  Publicznym
Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Abramowickiej 2 w Lublinie, wpisanym w
Sądzie  Rejonowym  Lublin-  Wschód  w  Lublinie  z  siedzibą  w  Świdniku,  VI  Wydziale
Gospodarczym  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  nr  0000004020  zwanym  dalej:
“Zamawiającym”

reprezentowanym przez:

Dyrektora – Edwarda Lewczuka;
a

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

.....................zwanym dalej “Wykonawcą”,

Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i jest uprawniony do otrzymywania
faktur VAT, NIP: 94621 60056, REGON: 431019046 

Wykonawca   oświadcza,
….................................................................................................................

§ 1

1.Przedmiotem umowy jest usługa zapewnienia bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia
Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielnego Publicznego Za-
kładu Opieki  Zdrowotnej  zgodnie z niniejszą umową  wraz z  załącznikami  oraz ustawą o
ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 roku (t.j.  Dz.U. z 2005 r., Nr 145, poz. 1221 ze
zm.). Usługa  dotyczy  posesji przy ul. Abramowickiej 2 i ul. Abramowickiej 4b w Lublinie.
Usługa obejmuje w szczególności:

a)zapewnienie  maksymalnego  bezpieczeństwa  życia,  zdrowia  i  nietykalności  osobistej
pracowników, pacjentów i odwiedzających przebywających na terenie posesji Zamawiającego, 
b)ochronę  budynków  i  mienia  znajdującego  się  na  terenie  posesji  Zamawiającego  przed:
napadem rabunkowym, włamaniem i kradzieżą, wandalizmem i chuligaństwem, terroryzmem,
ekscesami  ze  strony  osób  będących  pod  wpływem  działania  alkoholu  lub  narkotyków,
wypadkami losowymi i awariami np. zalanie, pożar, innymi przypadkami naruszenia prawa i
spokoju na terenie posesji Zamawiającego, innymi przestępstwami i wykroczeniami, 

c)przyjmowanie i wydawanie kluczy do poszczególnych pomieszczeń osobom upoważnionym,
d)zaktualizowanie  i  uzgodnienie  planu  ochrony  z  właściwym  terytorialne  Komendantem
Wojewódzkim Policji w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy,
e)zapewnienie monitoringu apteki oraz czterech garaży znajdujących się na terenie posesji przy
ul. Abramowickiej 2 w sposób umożliwiający odtworzenie, co najmniej wyjść i wejść osób z
w/w budynków i  identyfikację osób wchodzących i wychodzących z tych pomieszczeń, przy
użyciu własnych urządzeń monitorujących, przy czym wszelkie koszty związane z montażem i
utrzymywaniem urządzeń monitorujących powinny być uwzględnione w cenie usługi,

f)zapewnienie ochrony pacjentów z O/Psychiatrii Sądowej o wzmocnionym nadzorze podczas
hospitalizacji na innych Oddziałach Szpitala oraz zabezpieczenie ochrony podczas transportu
pacjentów na konsultacje/ badania poza terenem Szpitala,
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g)zapewnienie  samochodu  osobowego  umożliwiającego  poruszanie  się  pracowników
Wykonawcy  po  terenie  Szpitala  oraz  poza  tym  terenem,  a  także  transport  pracowników
Zamawiającego  i  pracowników  Wykonawcy,  w  celach  związanych  z  wykonaniem  usług
objętych niniejszą umową, w tym m.in. przewiezienie lekarza dyżurnego na wskazany oddział
na terenie Szpitala, przywiezienie na teren Szpitala pracowników będących na tzw. dyżurze
domowym w razie  konieczności  usunięcia  awarii  i  odwiezienie  ich  do domu po usunięciu
awarii 
2. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników ochrony określa załącznik nr 2 do SIWZ,
stanowiący załącznik do niniejszej umowy.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania powierzonej usługi z zachowaniem najwyższej
staranności  zawodowej  przestrzegając  obowiązujących  przepisów  prawa  za  pośrednictwem
osób spełniających wymagania określone w pkt. 5.1.3. SIWZ. Najpóźniej w dniu podpisania
umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu listę osób, które będą w imieniu Wykonawcy
świadczyć usługi będące przedmiotem umowy zawierającą informacje określone w załączniku
nr 4 do SIWZ oraz dokumenty potwierdzające posiadanie  przez minimum 26 osób co najmniej
licencji I  stopnia w zakresie ochrony osób i imienia i przez minimum 1osobę licencji II stopnia
w  zakresie  ochrony  osób  i  imienia  oraz  potwierdzające  odbycie  szkolenia  z  zakresu
postępowania wobec pacjenta wymagającego zastosowania przymusu bezpośredniego przez co
najmniej  10  z  tych  osób.  Wykonawca  jest  zobowiązany  informować  Zamawiającego  o
zmianach  w  personelu  za  pośrednictwem,  którego  wykonuje  umowę  na  piśmie  wraz  z
przekazaniem  dokumentów  potwierdzających  posiadanie  wymagany  uprawnień  i  odbycie
szkolenia. 
2.  Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić  pracownikom  ochrony  odpowiedni  sprzęt  oraz

przeszkolić  ich w zakresie  bezpieczeństwa i  higieny pracy oraz  oznaczyć pracowników
ochrony w sposób jednolity, umożliwiający ich identyfikację oraz identyfikację podmiotu
zatrudniającego.

3.  Wykonawca  jest  zobowiązany do przeszkolenia  pracowników ochrony w zakresie  zasad
ochrony obowiązujących na terenie Szpitala w zakresie określonym w § 1.

4. Każdy z pracowników uczestniczących w realizacji umowy musi mieć ukończone szkolenie
z  zakresu  pierwszej  pomocy.  Wykonawca  jest  obowiązany  przedstawić  na  żądanie
zamawiającego zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia.

5.  Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  materialną  za  szkody  powstałe  w  wyniku
niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków przez pracowników ochrony, jak
również za straty powstałe na skutek włamania lub kradzieży związane ze zniszczeniem
mienia. 

6. W przypadku stwierdzenia zniszczenia, uszkodzenia lub zaginięcia mienia w czasie ochrony
obiektu Wykonawca ma obowiązek z chwilą powzięcia wiadomości, zawiadomić o tym
fakcie Zamawiającego telefonicznie, a następnie na piśmie. 

7. Strony sporządzają protokół szkody, który będzie podstawą do rozliczenia szkody.

8.  Wykonawca  ma  obowiązek  naprawienia  szkód,  o  których  mowa  w  ust.  5  w  terminie
ustalonym przez strony w protokole szkody, jednak nie później niż w terminie 14 dni od
dnia stwierdzenia wystąpienia szkody.

9.W przypadku, gdy szkoda nie zostanie naprawiona w terminie wyznaczonym w protokole
szkód Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do naprawienia szkody na koszt i ryzyko
Wykonawcy lub pokrycia kosztów ubezpieczenia z polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy. 

10.W przypadku  braku porozumienia  stron,  co  do  spowodowanej  szkody i  zasad  ustalenia
odszkodowania, spór rozstrzygany będzie na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. 

§ 3
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1. W sytuacji zagrożenia (np. napad z bronią, próba samowolnego opuszczenia Oddziałów
Psychiatrii Sądowej przez pacjenta) Wykonawca uprawniony jest do samodzielnego po-
dejmowania niezbędnych w jego ocenie działań, z zachowaniem zasady mniejszego zła.
Za wszelkie działanie określone w zdaniu poprzedzającym, w tym klasyfikację zdarze-
nia Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich. 

2. W sytuacji stanowiącej zagrożenie dla pacjentów oraz pracowników Wykonawca za-
pewni niezwłoczną (mobilną), dodatkową ochronę w zwiększonej liczbie pracowników
ochrony.

3. W przypadku informacji o ucieczce lub próbie ucieczki pacjenta z oddziału Psychiatrii
Sądowej, Wykonawca ma obowiązek podjąć wszelkie niezbędne środki, w celu unie-
możliwienia ucieczki pacjenta poza obszar posesji przy ul. Abramowickiej 2 i 4 a w Lu-
blinie. 

4. W przypadku podjęcia przez osobę znajdującą się na terenie podlegającym  ochronie
próby samobójczej lub zachowań autoagresywnych, Wykonawca podejmie natychmia-
stowe stosowne działania mające na celu zapobieżenie skutkom wymienionych zacho-
wań, a następnie niezwłocznie powiadomi o tym zdarzeniu personel medyczny.

5. Wykonawca ma obowiązek współpracować z osobami pełniącymi obowiązki ochrony
pacjentów z Oddziału Psychiatrii Sądowej w sposób niezbędny do wykonania obowiąz-
ków określonych w § 1 umowy.

§ 4
1.  Pracownicy wyznaczeni przez Wykonawcę do realizacji  przedmiotu umowy w zakresie

ochrony,  mają  obowiązek  poddać  się  procedurze  sprawdzającej  w celu  uzyskania
poświadczenia  bezpieczeństwa  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  5  sierpnia  2010  r.  o  ochronie
informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 182, poz. 1228 z zm.).

2. Weryfikacji dokona Jan Zawada odpowiedzialny za prowadzenie spraw z zakresu informacji
niejawnych. 

3.  Wykonawca  oraz  wszyscy  pracownicy  wyznaczeni  przez  Wykonawcę  do  realizacji
przedmiotu  niniejszej  umowy  zachowają  w  ścisłej  tajemnicy  wszystkie  informacje
powzięte  w  trakcie  wykonywania  usługi  ochrony,  które  mogą  mieć  wpływ  na  stan
bezpieczeństwa  chronionego  obiektu  i  osób,  w  czasie  obowiązywania  umowy i  po  jej
rozwiązaniu. 

4. Wszyscy pracownicy Wykonawcy zatrudnieni przy wykonywaniu usługi ochrony podpisują
zobowiązanie o przestrzeganiu tajemnicy w stosunku do wszelkich informacji powziętych
w  związku  z  wykonywaniem  obowiązków  ochrony  oraz  związanej  z  tym
odpowiedzialności karnej. 

5.  Zobowiązania do przestrzegania tajemnicy będą obowiązywać w okresie obowiązywania
umowy oraz  po upływie okresu jej obowiązywania bądź po jej rozwiązaniu w inny sposób.

6. Za naruszenie obowiązku określonego w ust. 3 Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo
zapłacić na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 50% kwoty wynagrodzenia
określonego w  § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

7.  O  zmianie  pracownika  wykonującego  ochronę  na  terenie  obiektu  Zamawiającego,
Wykonawca ma obowiązek każdorazowo niezwłocznie poinformować Zamawiającego na
piśmie. 

8. Pracownicy ochrony realizujący postanowienia niniejszej umowy w chronionych obiektach
są  zobowiązani  do  interwencji  w każdym przypadku zagrożenia  naruszenia  porządku i
bezpieczeństwa na terenie objętym ochroną w tym na każde zgłoszenie dokonane przez
pracownika Zamawiającego. 

§ 5
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1. Strony  ustalają  wynagrodzenie  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  za  cały  okres
obowiązywania  umowy  w  kwocie,  brutto  ................  zł  (słownie:  ........................)
netto ........................ (słownie: .............zł.

2. Wykonawca w terminie do 10 dnia następnego miesiąca po miesiącu świadczenia usługi
wystawiać będzie fakturę VAT na kwotę stanowiącą 1/18 wynagrodzenia określonego w
poz. 1 załącznika nr 1 – formularz oferty tj. kwotę netto ....................... zł.

3. Wykonawca każdorazowo po wykonaniu usług, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. f) będzie
wystawiał  fakturę  VAT,  przy  czym  faktura  VAT będzie  wystawiana  raz  w miesiącu.
Podstawę  do  wystawienia  faktury  stanowi  ilość  faktycznie  zrealizowanych  godzin
ochrony określona w zestawieniu roboczogodzin zaakceptowanym przez Zamawiającego
oraz cena jednostkowa określona w poz. 2 załącznika nr 1 – formularz oferty.

4. Zamawiający  dokona  zapłaty  za  wykonaną  usługę  ochrony  na  konto  określone
każdorazowo  na  fakturze  VAT  w  terminie  60  dni  od  daty  otrzymania  prawidłowo
wystawionej faktury VAT. 

5. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
6. Wierzytelności  wynikające  z  niniejszej  umowy  nie  mogą  być  przenoszone  na  osoby

trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego i organu założycielskiego Zamawiającego.
7. W przypadku, gdy w treści umowy jest mowa o wynagrodzeniu należy przez to rozumieć

wynagrodzenie z § 5 ust. 1 w wysokości brutto.
8. W przypadku, gdy w danym miesiącu kalendarzowym umowa obowiązuje przez okres

krótszy niż miesiąc wynagrodzenie za ten miesiąc należy się w wysokości proporcjonalnej
do okresu obowiązywania umowy w tym miesiącu

§ 6
Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia ............... roku do dnia ....................
roku.

§ 7

1. W  razie  stwierdzenia  kradzieży  lub  innego  zdarzenia  powodującego  zniszczenie
uszkodzenie  lub  uszczuplenie  mienia  Zamawiającego,  Wykonawca  zobowiązuje  się  do
zabezpieczenia  miejsca  zdarzenia  i  niezwłocznego  zawiadomienia  o  powyższym
Zamawiającego oraz innych odpowiednich służb (np. Policji).

2. W zakresie wykonywania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia
"Książki dyżurów" oraz innej dokumentacji wymaganej w zakresie ochrony osób i mienia,
uzgodnionej z Zamawiającym. 

3. W przypadku kradzieży,  pożaru  lub  innego nadzwyczajnego zdarzenia  strony niniejszej
umowy zobowiązane są do niezwłocznego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i
sporządzenia stosownego protokołu na powyższą okoliczność. 

§ 8

Wykonawca  może  powierzyć  wykonanie  części  przedmiotu  umowy  osobie  posiadającej
przewidziane prawem uprawnienia do wykonania tej części przedmiotu umowy, wyłącznie za
pisemną zgodą Zamawiającego. 

§ 9

1. Strony postanawiają, że formę odszkodowania stanowią kary umowne. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) w wysokości 1 000 zł za każdy przypadek powierzenia wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej w
sposób naruszający postanowienia § 8 umowy,
2) 300 zł dziennie za każdy dzień zwłoki w wypełnieniu obowiązków przewidzianych w § 1 ust. 1 lit. d)
umowy,
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3)  w  wysokości  5  %  wynagrodzenia  umownego  określonego  w  §  5  ust.  1.  przypadku
odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego wskutek okoliczności za
które odpowiada Wykonawca
3.  W przypadku,  gdy  poniesiona  przez  Zamawiającego  szkoda  przewyższy  wysokość  kar
umownych, naliczonych zgodnie z ust.  2,  Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 10
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku:
1) nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, 
2) powierzenia wykonania części przedmiotu umowy z naruszeniem § 8,
3) złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub otwarcia likwidacji Wykonawcy,
4) istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie pu-
blicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Oświadczenie o odstąpieniu powinno nastąpić w formie pisemnej. Odstąpienie od umowy
wywiera skutek na przyszłość.
3. Odstąpienie od umowy na podstawie ust. 1 pkt 1 do 3) jest możliwe w terminie 6 miesięcy
od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o przesłankach stanowiących podstawę
do odstąpienia. Odstąpienie od umowy na podstawie ust. 1 pkt 4) jest możliwe w terminie 30
dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o przesłankach stanowiących podsta-
wę do odstąpienia.

§ 11

Zamawiający zastrzega sobie  prawo do rozwiązania niniejszej umowy z ważnych powodów z
zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.

§ 12

1. Wszelkie  zmiany i uzupełnienia  treści umowy,  dopuszczalne w świetle  umowy i ustawy
Prawo zamówień publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
2.  Strony  przewidują  możliwość  dokonania  zmian  postanowień  zawartej  umowy  pod
warunkiem, że zmiany wynikają z:
a)konieczności  dostosowania  umowy  do  aktualnych  potrzeb  Zamawiającego poprzez  np.
zwiększenie  lub  zmniejszenie  ilości  pracowników,  godzin  ich  pracy,  obowiązków  itp.  –
odpowiednio  do  tych  potrzeb,  zmiana  może  spowodować  odpowiednie  zmniejszenie  lub
podwyższenie wysokości wynagrodzenia na podstawie stawki roboczogodziny określonej w
poz. 2 załącznika nr 1 - formularz oferty,

b)  zmiany przepisów prawa w zakresie  dotyczącym przedmiotu  umowy – odpowiednio  do
zmiany tych przepisów,

c)  zmiany stawki podatku VAT –odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT, względem
usług  do  których  mają  zastosowanie  zmienione  przepisy,  zmianie  podlegają  ceny
jednostkowe brutto, ceny netto pozostają bez zmian.

3.  Zmiana danych teleadresowych  stron wymaga niezwłocznego pisemnego powiadomienia
drugiej  strony  umowy  i  nie  stanowi  zmiany  umowy.  W  przypadku  braku  powiadomienia
wszelkie pisma wysłane na adres i numer faksu wskazane w niniejszej umowie uznaje się za
skutecznie doręczone.

§ 13
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1. Przedstawicielem Zamawiającego w zakresie usługi objętej umową będzie  Joanna 
Janczarek.

2. Przedstawicielem Wykonawcy do przeprowadzenia wspólnych kontroli ze Zamawiającym i
sprawującym  bezpośredni  nadzór  nad  pracownikami  ochrony
będzie ..........................................

§ 14

Wszelkie pisma związane z realizacją niniejszej umowy uważa się za skutecznie doręczone w
przypadku:

1) doręczenia osobistego;

2) wysłania listem poleconym na adres strony wskazany w umowie;

3) wysłania Zamawiającemu faksem na nr 81/ 744 10 79.;

4) wysłania Wykonawcy faksem na nr ..................................

§ 15

W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  będą  miały  zastosowanie  powszechnie
obowiązujące przepisy prawa w tym przepisy kodeksu cywilnego,  ustawy prawo zamówień
publicznych i ustawy o ochronie osób i mienia.

§ 16

Wszelkie  spory  wynikłe  z  realizacji  niniejszej  umowy  rozpatrywane  będą  przez  właściwy
rzeczowo Sąd w Lublinie

§ 17

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

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

- załącznik nr 1 – formularz oferty,

- załącznik nr 2 – szczegółowy zakres obowiązków pracowników ochrony

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

     

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

25



Załącznik nr 4 do SIWZ
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Pieczęć Firmowa

        

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Składając  ofertę  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  oświadczam,  jako
upoważniony reprezentant wykonawcy, że spełniamy warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

DANE  FIRMY
Nazwa
firmy...................................................................................................................................
Adres
firmy...................................................................................................................................
Województwo................................Powiat...........................Gmina........................................
NIP......................................................REGON....................................................................
Tel. ......................................... fax. …................................ E-mail......................................
1Wysokość kapitału zakładowego..........................................................................................
2Wysokość wpłaconego kapitału zakładowego........................................................................

……………………, dnia…………                                             ………....................….…..............……….
                                                                                    (podpis  i pieczątka osoby / osób uprawnionych

                                      do występowania  w imieniu Wykonawcy )  

1  Dotyczy spółek prawa handlowego
2  Dotyczy spółek prawa handlowego
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Załącznik nr 5 do SIWZ
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Pieczęć Firmowa

        

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi
całodobowej,  bezpośredniej  ochrony  fizycznej  osób i  mienia  Szpitala  oświadczam, jako
upoważniony  reprezentant  wykonawcy,  iż  nie  podlegamy  wykluczeniu  z  postępowania  o
udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych (t.j .Dz. U. z 2013 r,  poz. 907 ze zm.).

……………………, dnia…………                                             ………....................….…..............……….
                                                                                    (podpis  i pieczątka osoby / osób uprawnionych

                                      do występowania  w imieniu Wykonawcy )  
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Załącznik nr 6 do SIWZ
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej /

informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*

Pieczęć Firmowa

        

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
na świadczenie usługi całodobowej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia

Szpitala 

- zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.): 

1. składamy listę podmiotów, razem z którymi   należymy do tej samej grupy kapitałowej 
w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o Ochronie Konkurencji i Konsumentów 
(Dz. U. Nr 50,  poz. 331 z późn. zm.):

Lp
.

Nazwa podmiotu Adres podmiotu

1
2
..

.......................................
           ( miejscowość, data )                                                                                 

                                   

..................................................................
                           (podpis  i pieczątka osoby / osób uprawnionych            
                                do występowania  w imieniu Wykonawcy)  

2.  informujemy, że   nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 
pkt. 5  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 
2013 r. , poz. 907 ze zm.) 

.......................................
           ( miejscowość, data )                                                                                 

                                   

..................................................................
                           (podpis  i pieczątka osoby / osób uprawnionych            
                                do występowania  w imieniu Wykonawcy)  

*należy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2
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Załącznik nr 7 do SIWZ
WYKAZ USŁUG

Pieczęć Firmowa

Wykaz wykonanych lub wykonywanych minimum dwóch głównych usług w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy  -  w  tym  okresie,  wraz  z  podaniem  ich  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i
podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączenia dowodów, czy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie.

L.p Przedmiot zamówienia Wartość brutto  
zawartej umowy

Daty wykonania lub 
wykonywania
(od dd-mm-rrrr do 
dd-mm-rrrr)

Podmiot na rzecz 
którego usługa 
została wykonana/ 
jest wykonywana

od.…..-........-............
do.…..-........-............

od.…..-........-............
do.…..-........-............

od.…..-........-............
do.…..-........-............

………………………, dnia…………                                 ……..........................……………….
(podpis  i pieczątka osoby / osób uprawnionych

                                do występowania  w imieniu Wykonawcy)  
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Załącznik nr 8 do SIWZ
WYKAZ OSÓB UCZESTNICZACYCH W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

Pieczęć Firmowa

L.p Imię i nazwisko Zakres
wykonywanych

czynności

Kwalifikacje
zawodowe,

doświadczenie i
wykształcenie
niezbędne do
wykonania
zamówienia

Numer licencji I
lub II stopnia 

Nazwa szkolenia dot.
stosowania przymusu
bezpośredniego, data

szkolenia, nazwa
organizatora szkolenia (jeśli

posiada)- c.nm 10 osób.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

W przypadku, gdy wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował należy załączyć do oferty pisemne
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

………………………, dnia…………                            ………….…………………….
                                                                                       (podpis osoby / osób uprawnionych)
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