INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH

W WARSZAWIE
ul. Ludwika Krzywickiego 34, 02-078 WARSZAWA
tel. cent. (+48) 22 621-84-41, fax (+48) 22 629-92-70

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Świadczenie usługi całodobowej ochrony i zabezpieczenia obiektów
Instytutu Maszyn Matematycznych przy ul. Krzywickiego 34 w Warszawie”

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 209 000 EURO

Numer sprawy: P2/2017

Warszawa, wrzesień 2017 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej „SIWZ” lub
„Specyfikacją”) zawiera:
Rozdział I

Instrukcja dla Wykonawców

Rozdział II

Załączniki - wzory

Załącznik nr 1a

oświadczenie wykonawcy dotyczące braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania
warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 1b

oświadczenie wykonawcy dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej

Załącznik nr 2

Wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 3

Formularz cenowy

Rozdział III

Formularz Oferty

Rozdział IV

Wzór umowy

Rozdział V

Opis przedmiotu zamówienia
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ROZDZIAŁ I
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

1.Nazwa oraz adres zamawiającego
Zamawiającym jest Instytut Maszyn Matematycznych, ul. Ludwika Krzywickiego 34, 02-078
Warszawa,
Rodzaj Zamawiającego: instytut badawczy
Zamawiający nie dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających.
Strona internetowa: www.imm.org.pl
Tel.: +48 22 621 84 41, fax.: +48 22 629 92 70
Regon: 000035197, NIP: 5250008962
Godziny pracy: 7:30-15:30
2.Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy Pzp. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych o wartości poniżej 209 000 euro.
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
3. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi całodobowej ochrony
i zabezpieczenia obiektów Instytutu Maszyn Matematycznych przy ul. Krzywickiego 34, 02-078
Warszawa.
Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia został określony w Rozdziale V SIWZ.
Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali na własny koszt wizji lokalnej terenu w celu zapoznania się i
dokonania oceny stanu faktycznego, dokumentów i informacji dotyczących niniejszego
postępowania.
Wykonawca jest zobowiązany do podania w ofercie części zamówienia, których wykonanie
powierzy podwykonawcom. W przypadku nie wskazania podwykonawców, przyjmuje się, iż
przedmiot zamówienia zostanie w całości wykonany samodzielnie przez Wykonawcę.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wynagrodzenia za wykonanie
zamówienia.
4. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych .
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
5. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień zgodnie z art. 144 ust 1 pkt.6
6. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
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7. Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia obejmuje okres 24 miesięcy, Zamawiający wymaga, aby zamówienie
zostało zrealizowane w następujących terminach:
Rozpoczęcie: 31.12.2017 r. godz.
Zakończenie: 31.12.2019 r. godz.
8. Warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy przez oferowane usługi spełniają
wymogi określone przez zamawiającego, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
Zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania na podstawie okoliczności określonych w art. 24
ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) spełniają warunki dotyczące:
- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów;
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
- zdolności technicznej lub zawodowej;
b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 oraz art.
24 ust. 5 ustawy.
Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków o których mowa powyżej:
Na potwierdzenie spełniania warunku dotyczącego posiadania kompetencji lub uprawnień do
prowadzenia określonej działalności zawodowej Wykonawca musi wykazać, że posiada aktualną
koncesję na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia zgodnie z ustawą z dnia 22
sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 145 poz. 1221 z 2005 r. z późn. zm.).
Na potwierdzenie spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający
nie wyznacza i nie opisuje szczegółowego warunku w tym zakresie.
Na potwierdzenie spełniania warunku dotyczącego posiadania zdolności technicznej lub zawodowej,
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje co najmniej
jedno zamówienie na świadczenie usług ochrony placówek naukowo-badawczych trwające co
najmniej 12 miesięcy na rzecz jednego podmiotu, o rocznej wartości usługi nie niższej niż
100 000,00 zł brutto. Wykonawca musi przedstawić wykaz wykonanych usług, oraz dołączyć
dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Każdy z nich oddzielnie musi spełniać warunki udziału w postępowaniu w zakresie posiadania
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj. każdy z nich musi
posiadać ważną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia zgodnie z
ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 145 poz. 1221 z 2005 r. z
późn. zm.).
Łącznie muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej oraz
zdolności technicznej lub zawodowej.
Korzystanie przez wykonawcę ze zdolności technicznych lub sytuacji ekonomicznej innych
podmiotów:
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków
prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę
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spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i art. 24 ust. 5 ustawy.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie
zasobów nie ponosi winy.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o
którym mowa w ust. 5 niniejszego rozdziału, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający
żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 5
niniejszego rozdziału.
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku, wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy
dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.
Zamawiający oceni czy wykonawcy którzy przez oferowane dostawy spełniają wymogi określone
przez zamawiającego, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania, na podstawie wymaganych
przez zamawiającego dokumentów określonych w punkcie 9 rozdziału I SIWZ.
9. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;
I. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności
lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu, wykonawca wraz z ofertą składa następujące
dokumenty:
Wykaz dokumentów które należy dołączyć do oferty -przetargowej (tj. do daty składania ofert):
1.
Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby
uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy aktualnej koncesji na prowadzenie
działalności w zakresie ochrony osób i mienia zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o
ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 145 poz. 1221z 2005 r. z późn. zm.)
2.
Wykaz wykonanych usług, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku
zdolności technicznej lub zawodowej, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i
wartości, daty i miejsca wykonania – załącznik nr 2 („Wykaz wykonanych usług”). Do powyższego
wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że wymienione w wykazie
usługi zostały wykonane należycie - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez
osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
3.
Wypełniony formularz cenowy załącznik nr 3 do SIWZ
4
Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu stanowiące załącznik nr 1a do SIWZ.
5
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp. Jeżeli
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa
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dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
6
Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów
dotyczących, wiedzy i doświadczenia, osób zdolnych do wykonania zamówienia, lub zdolnościach
finansowych na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, w przypadku gdy Wykonawca
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia
7
Jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego
Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej Wykonawca dołączy
oryginał pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną notarialnie „za zgodność z oryginałem” do
podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, Pełnomocnictwo winno wskazywać datę jego
wystawienia oraz okres, na który zostało udzielone. Brak tego okresu zamawiający odczyta jako
pełnomocnictwo wystawione na czas nieokreślony.
8
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
pełnomocnictwo osoby reprezentującej wspólnie działających wykonawców, określające postępowanie
do którego się odnosi, precyzujące zakres umocowania oraz określające osobę pełnomocnika i
wykonawców udzielających pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez
wszystkich wykonawców.
Wykaz dokumentów, które należy przedłożyć zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia
na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp:
9
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów)- wzór stanowi załącznik nr 1b
do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
II
W zakresie nie uregulowanym specyfikacją, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy złożyli
nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
IV
Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do Ustawy w
sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016r. Dz. U.
z 2016 poz. 1126).
10.

Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów

10.1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje są
przekazywane faksem na numer 48 22 629 92 70., każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza faksem fakt ich otrzymania. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
10.2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej.
10.3. Korespondencję w formie pisemnej wykonawcy są zobowiązani wysyłać bądź składać na adres:
Instytut Maszyn Matematycznych ul. Krzywickiego 34, 02-078 Warszawa, pok. 28
10.4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert. Zamawiający zamieści treść pytania i odpowiedzi również na stronie internetowej.
10.5. Wykonawca może kontaktować się z zamawiającym w dni robocze – w godzinach od 7:30
do15:30
10.6 W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego
10.7. Postępowanie, którego dotyczy SIWZ oznaczone jest znakiem: P2/2017
Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane
oznaczenie.
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11. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: Agnieszka Grzelak tel.: tel. 226255057,
w zakresie dotyczącym procedury: Agnieszka Grzelak tel.: tel. 226255057,
12. Wymagania dotyczące wadium
1) Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 2.000,00 zł (słownie: dwa
tysiące złotych).
2) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku z
następujących form, w zależności od wyboru Wykonawcy:
- pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 57 1240 6247 1111 0000 4975 0074; Kserokopię
dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty. Za wadium skutecznie wniesione w pieniądzu Zamawiający
uznaje wadium, które w terminie składania ofert znajdzie się na koncie Zamawiającego;
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy musi być zawsze poręczeniem pieniężnym;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz.
1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).
- W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna dokument zabezpieczający wadium w
oryginale należy złożyć wraz z ofertą oddzielnie w sposób umożliwiający jego zwrot.
3) Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
4) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5) Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, musi być złożone w oryginale i musi
obejmować cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości
określonej w pkt 12.1., w formie lub formach oraz w terminie, o których mowa w pkt 12.2. zostanie
wykluczony z postępowania.
6) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza (z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy). Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.
8) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany
przez Wykonawcę.
9) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia o którym
mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki o której mowa w
art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę jako
najkorzystniejszej, chyba że Wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego
stronie.
10) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza utraci wadium wraz z
odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:
- odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie;
- nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
- zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.
13. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
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14. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ .
2. Oferta winna być sporządzona i złożona zgodnie z przepisami P.Z.P. oraz SIWZ tj. w sposób nie
powodujący jej odrzucenia na podstawie art. 89 ust 1 P.Z.P..
3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim (zgodnie z art. 9 P.Z.P. na maszynie,
komputerze lub długopisem. Strony oferty muszą być trwale spięte, w sposób zapobiegający
możliwości zdekompletowania zawartości oferty, podpisane i ponumerowane.
5. Wszystkie wymagane dokumenty wymienione w SIWZ muszą być złożone w formie oryginału
bądź poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii (poświadczenie każdej zapisanej strony
dokumentu). Załączone dokumenty powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do
reprezentowania Wykonawcy.
6. Zamawiający wymaga złożenia oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych
przez Zamawiającego
7. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Każdy z Wykonawców musi
złożyć dokumenty i oświadczenia potwierdzające zdolność ubiegania się o zamówienie publiczne.
8. Cena oferty powinna być wyrażona liczbą i słownie. Cena podana w ofercie powinna zawierać:
cenę netto, należny podatek VAT oraz cenę brutto. Za cenę oferty uznaje się cenę brutto tj. z
obowiązującym podatkiem VAT.
9. Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną i ostateczną przedmiotu zamówienia,
powinna być podana w walucie polskiej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
10. W przypadku gdy oferta zawiera informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący
wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie
od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby
umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty - należy zachować ciągłość numeracji stron
oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust. 4. P.Z.P.
11. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez
uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem
Wykonawcy, zaadresowane na adres Instytut Maszyn Matematycznych, ul. Ludwika Krzywickiego
34, 02-078 Warszawa oraz opisane
„Świadczenie usługi całodobowej ochrony i zabezpieczenia obiektów
Instytutu Maszyn Matematycznych przy ul. Krzywickiego 34 w Warszawie”
Nr postępowania P2/2017
Nie otwierać przed dniem: 16.10.2017 r. do godz. 11:00
12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że
Zamawiający otrzyma pisemnie powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed
terminem składania ofert, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami "ZMIANA" lub
"WYCOFANIE". Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie
terminu składania ofert.
13 Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie
Wykonawcę.
15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Ludwika Krzywickiego 34,
– pok. 28 , w terminie: 16.10.2017r. do godziny 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ludwika Krzywickiego 34, w Warszawie,
w pokoju nr 29, w terminie: 16.10.2017 r. o godzinie 11:00
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16. Opis sposobu obliczenia ceny
Kalkulując cenę Wykonawca winien brać pod uwagę wszelkie czynniki mające wpływ na jej
wartość. Godzinowa stawka – podana przez Wykonawcę w załączniku nr 3 do SIWZ (cena
jednostkowa) wynagrodzenia pracownika ochrony musi obejmować całkowity koszt wykonania
przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez
Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności uwzględniać wszelkie
czynności i usługi związane z prawidłową i terminową realizacją przedmiotu zamówienia, bez
konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów oraz należny
podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
Ocenie podlegać będzie łączna wartość brutto oferty.
2) Łączną cenę oferty netto w PLN stanowi iloczyn: ilości miesięcy trwania usługi określonej
przez Zamawiającego tj. 24 miesiące, godzinowej stawki netto wynagrodzenia pracownika
ochrony podanej przez Wykonawcę w załączniku nr 3 SIWZ; oraz średniej miesięcznej ilości
godzin pracy pracowników ochrony podanej przez Zamawiającego tj. 1680 godzin w miesiącu.
Wykonawca podaje w formularzu ofertowym całkowitą cenę netto i brutto za realizację
przedmiotu zamówienia..
3) Cena oferowana musi zwierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w
tym podatek VAT i muszą być podane cyfrowo i słownie, ze wskazaniem stawki podatku VAT.
4) Wszelkie ewentualne udzielone przez Wykonawcę rabaty, promocje, opusty muszą być
uwzględnione w cenie oferty.
5) Cena oferty stanowi przewidywane maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za realizację
przedmiotu zamówienia.
6) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zmawiającego obowiązku podatkowego, wskazując
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
7) Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN), w złotych polskich będą prowadzone
również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
8)Wszystkie wartości, powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
9)Ceny określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą podlegały waloryzacji.
10) Zamawiający poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
c) 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.
11). Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do
przedmiotu zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielnie w określonym
terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
12).Zamawiający, oceniając wyjaśnienia bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności
oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające
warunki wykonywania zamówienia, dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz
wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
13).Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złoży, wyjaśnień lub jeżeli dokonana
ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską
cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia
14) Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe zgodnie z art. 87 ust. 2 ust.1 Pzp. uwzględnia
konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.
15) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych
polskich.
17. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
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1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego
znaczeniem:
Cena ofertowa brutto – 100%.
Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną ilość
punktów. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów.
2) Ocena ofert w zakresie przedstawionego kryterium zostanie dokonana według następujących
zasad:
W zakresie danego kryterium oferta może uzyskać 100 punktów.
Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:
Cena minimalna
Wc = ------------------------------ x 100 pkt
Cena ofertowa
3) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu, odpowiada wszystkim
wymaganiom ustawy Pzp oraz SIWZ oraz uzyska największą ilość punktów.
4) Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone
oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w
określonym terminie ofert dodatkowych.
5) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w
ofercie pierwotnej.
6) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
18. Zawiadomienie o wyborze oferty
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia
wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres
zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy
(firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom;
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
c) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp , po którego upływie umowa w sprawie
zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których
mowa w ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
19. Zawarcie umowy
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w
terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni
– jeżeli zostało przesłane w inny sposób
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów,
o których mowa w ust. 1, jeżeli złożono tylko jedną ofertę oraz w przypadku wykluczenia wykonawcy
upłynął termin do wniesienia odwołania na tę czynność lub w następstwie jego wniesienia Izba
ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze; lub upłynął termin do
wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 Pzp lub w
następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie
odwoławcze.
3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania
ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o
których mowa w art. 93 ust. 1.
4. Warunki, na jakich Zamawiający zawrze umowę z przyszłym Wykonawcą zostały określone w
projekcie umowy w rozdziale IV SIWZ.
5. Informację o zawarciu umowy zamawiający umieści na raz na własnej stronie internetowej.
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20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy
21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia
Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie środki ochrony prawnej w postaci odwołania oraz
skargi do sądu. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania
toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI Pzp.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

W sprawach nie unormowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ KODEKS CYWILNY
Warszawa 29.09.2017 r
.............................................................
Zatwierdzam
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ROZDZIAŁ II
ZAŁACZNIKI – WZORY
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Załącznik nr. 1a do SIWZ

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
ORAZ SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
NA ŚWIADCZENIE USŁUGI CAŁODOBOWEJ OCHRONY I ZABEZPIECZENIE OBIEKTÓW
INSTYTUTU MASZYN MATEMATYCZNYCHM PRZY UL. KRZYWICKIEGO 34 W WARSZAWIE
NR POSTĘPOWANIA NR P2/2017

Nazwa Wykonawcy
………………………………………………………………………………………………………………………
………
Adres Wykonawcy
………………………………………………………………………………………………………………………
………

1. Na podstawie art. 25 a ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. oświadczam, że podmiot który

reprezentuję nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 oraz art. 24

ust. 5 pkt 1-8 ustawy Pzp.

...................................................................
Miejscowość, data
…………………………………………………………
Pieczęć imienna i podpisy osób uprawnionych Wykonawcy
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Załącznik nr. 1b do SIWZ
OŚWIADCZENIE
W POSTĘPOWANIU
NA ŚWIADCZENIE USŁUGI CAŁODOBOWEJ OCHRONY I ZABEZPIECZENIE OBIEKTÓW
INSTYTUTU MASZYN MATEMATYCZNYCHM PRZY UL. KRZYWICKIEGO 34 W WARSZAWIE
NR POSTĘPOWANIA NR P2/2017
Nazwa Wykonawcy
………………………………………………………………………………………………………………………
………
Adres Wykonawcy
………………………………………………………………………………………………………………………
………
Oświadczam , że NALEŻĘ / NIE NALEŻĘ* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634z
późn.zm ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23
W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa wraz z oświadczeniem listę podmiotów
należących do grupy kapitałowej.
1. …………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………

______________, dnia ____________ r.
___________________________________________
pieczęć imienna, podpis osoby(osób)
uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2

Wykaz wykonanych usług
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na – „Świadczenie usługi całodobowej ochrony
i zabezpieczenia obiektów Instytutu Maszyn Matematycznych przy ul. Krzywickiego 34
w Warszawie”, nr postępowanie P2/2017 oświadczamy, że reprezentowana/e przez nas
firma/firmy zrealizowała/y w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
następujące zamówienia.

L.p.

Nazwa i adres
Zamawiającego

Opis zamówienia

Wartość brutto
zamówienia

Termin
realizacji
od….. do ……

1

2

3

Uwaga:

Należy załączyć dokumenty wymagane postanowieniami pkt 9 Instrukcji dla Wykonawców.
W tabeli należy podać charakterystykę zamówienia zgodnie z opisem sposobu dokonania oceny
spełniania warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia, określonym w pkt 8. Instrukcji dla
Wykonawców

_______________ dnia __ __ __ roku

__

_______________________________
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
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Załącznik nr 3

Formularz cenowy
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na – „Świadczenie usługi całodobowej ochrony

i zabezpieczenia obiektów Instytutu Maszyn Matematycznych przy ul. Krzywickiego 34 w
Warszawie”, postępowanie P2/2017 oświadczamy, że stawka za godzinę zegarową pracy

pracownika ochrony reprezentowanej/nych przez nas firmy/firm wynosi:

…………………………………….. zł netto,

…………………………………….. zł brutto

…………………………………….. stawka VAT w %

_______________ dnia __ __ __ roku

__

_______________________________
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
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ROZDZIAŁ III
FORMULARZ OFERTY
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OFERTA
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Instytut Maszyn Matematycznych
02-078 Warszawa
ul. Ludwika Krzywickiego 34
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Świadczenie usługi całodobowej
ochrony i zabezpieczenia obiektów Instytutu Maszyn Matematycznych przy ul. Krzywickiego 34
w Warszawie”, postępowanie P2/2017
MY NIŻEJ PODPISANI

……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
działając w imieniu i na rzecz

……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Numer NIP:……………………………………………………………………………..
Nr REGON:………………………………………………………………………………
KRS/CEiDG:…………………………………………………………………………….
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy
wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)
1.
Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
2.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za
związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
3.

Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę:

Netto …………………………………. zł
(słownie złotych: …………………………………………………….……………………………………………………………….. )

Brutto ………………………………… zł
(słownie złotych: ………………………………......................................................................................... )
Cena oferty szacunkowo uwzględnia stawkę za godzinę zegarową pracy pracownika ochrony, średnią ilość godzin
pracy pracowników ochrony w miesiącu tj. 1680 godzin oraz 24 miesięczny czas trwania umowy.
W cenie naszej oferty zostały zawarte wszystkie koszty wykonania zamówienia, w tym ubezpieczenia, wymagane
uzgodnienia, wszelkie podatki, w tym należny podatek VAT, zysk, narzuty, ewentualne upusty, pozostałe składniki
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cenotwórcze oraz inne niezbędne do zrealizowania zamówienia z należytą starannością i zgodnie z wymaganiami
Zamawiającego.
W cenie zawarto wszystkie koszty związane z pełnym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia.
Cena oferty została wyliczona na podstawie formularza cenowego.
4.

Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminach określonych w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.

5.

Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.

6.

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

7.

Oświadczamy, że:
a) Jesteśmy:
- małym przedsiębiorcą*
- średnim przedsiębiorcą*
b) Pochodzimy z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej*
Skrót literowy nazwy państwa: ______
c)

Pochodzimy z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej*
Skrót literowy nazwy państwa: ______

8.

Do realizacji niniejszego zamówienia skierujemy w pełni wykwalifikowany zespół pracowników
posiadających wymagane uprawnienia do wykonywania dostaw będących przedmiotem niniejszego
zamówienia,

9.

Oświadczamy, że zamówienie wykonamy sami*/ część zamówienia zlecimy podwykonawcom* tj. zakres
prac:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………

10.
Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest
następujący:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)
11.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z
niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
12.

WNIOSKUJEMY o zwrot wadium na następujący rachunek (nazwa banku i numer rachunku):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(Wypełniają wyłącznie Wykonawcy, którzy wnieśli wadium w pieniądzu)
13.

Korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

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

nr fax …………………………………
nr tel. …………………………………
14.

Ofertę niniejszą składamy na ……….. stronach.
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…………………………… dnia ………….roku

………………………………………………

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

* niepotrzebne skreślić
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ROZDZIAŁ IV
WZÓR UMOWY
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UMOWA nr P2/2017
(wzór)
W dniu _____________ roku w Warszawie pomiędzy Instytutem Maszyn Matematycznych
ul. Ludwika Krzywickiego 34, 02-078 Warszawa, który reprezentuje:
1. ________________________________
zwanym dalej „Zamawiającym” Regon: 000035197, NIP: 525-000-89-62
a firmą _______________________________________
którą reprezentuje:
1. _________________________________________________
2. ________________________________________________
zwaną dalej „Wykonawcą” REGON:____________

NIP: ________________

nr

KRS/ nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej _______
została zawarta umowa w wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargowej w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
dnia 25 czerwca 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi całodobowej ochrony i zabezpieczenia
obiektów (osób i mienia) Instytutu Maszyn Matematycznych przy ul. Krzywickiego 34
w Warszawie na warunkach określonych szczegółowo w niniejszej Umowie oraz SIWZ.
2. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowej usługi w
zakresie ochrony osób oraz obiektów i nieruchomości Instytutu oraz obcych firm
wynajmujących powierzchnię na terenie Instytutu w Warszawie przy ul. Krzywickiego
34, w tym:
− do ochrony obiektów użytkowych i mienia przez działania mające zapobiegać
przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu oraz przeciwdziałające powstaniu
szkód wynikających z tych zdarzeń,
− do ochrony pracowników oraz osób przebywających na terenie Zamawiającego,
− informowania Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających wpływ na
prawidłowe funkcjonowanie obiektów, w tym m.in. zabezpieczenie ppoż., awarie
energetyczne, awarie sieci wodociągowej, gazowej, awarie innych urządzeń.
3. Wykonawca będzie wykonywać usługę ochrony w systemie całodobowym, z obsadą
dwóch pracowników na każdej zmianie oraz jednego agenta patrolującego obiekt
wewnątrz budynków po 9 godzin dziennie od godz. 600 do godz. 1500 w dni robocze tj. od
poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych.
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4. Wykonawca oświadcza, że przez cały okres obowiązywania umowy będzie wykonywał
usługę ochrony własnymi siłami i nie powierzy jej osobie trzeciej ani osobom niebędącym
jego pracownikami.
5. Wykonawca będzie wykonywać usługę ochrony zgodnie z posiadaną koncesją
w zakresie usług ochrony osób i mienia oraz w ramach posiadanych uprawnień
przez pracowników ochrony.
6. Dokumenty składające się na Specyfikację oraz oferta Wykonawcy, stanowią integralną
część umowy i są w posiadaniu obu stron, oraz stanowią załączniki do niniejszej Umowy.
§2
1. Okres realizacji przedmiotu umowy ustala się na 24 miesiące.
2. Termin rozpoczęcia świadczenia usługi przypada na dzień 31.12.2017 r. na godz. 9:00.
3. Termin zakończenia świadczenia usługi przypada na dzień 31.12.2019 r. na godz. 9:00.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się do wyposażenia pracowników ochrony na własny koszt
w ubiory służbowe, imienne identyfikatory, logo, książkę dyżurów i zdarzeń, środki
łączności telefonicznej.
2. Pracownicy ochrony winni być ubrani jednolicie w czarne lub granatowe spodnie,
dopasowane do nich pozostałe nakrycia (niebieska koszula, kurtka). Wszyscy
zobowiązani są posiadać identyfikator umieszczony w widocznym miejscu.
3. Do obowiązków ochrony należy w szczególności:
− całodobowa ochrona Instytutu przez dwóch pracowników i agenta w okresie
9 godzin ustalonych przez Wykonawcę,
− udzielanie informacji z zakresu ochrony pracownikom i interesantom przybywającym
do Instytutu,
− przyjmowanie i wydawanie kluczy do pomieszczeń wg zasad ustalonych
z Kierownictwem Instytutu oraz firm wynajmujących pomieszczenia w Instytucie oraz
każdorazowe odnotowywanie w odpowiedniej dokumentacji daty i godziny ich
wydania i przyjęcia,
− kontrola wjazdu upoważnionych pojazdów kołowych na teren Instytutu oraz
koordynacja ruchem pojazdów,
− nadzór nad drogą dojazdową na teren Instytutu oraz interwencje w przypadkach jej
blokowania,
− prowadzenie dokumentacji ochronnej i odnotowywanie w niej wszelkich wydarzeń,
stwierdzonych nieprawidłowości, braków, usterek, a w przypadku gdy godzą one w
bezpieczeństwo ochranianego obiektu niezwłoczne meldowanie o tym przełożonym;
− przeprowadzanie kontroli, po godzinach pracy, stanu zabezpieczenia budynku i
pomieszczeń pod względem przeciwpożarowym, dostania się osób niepowołanych,
skuteczności zamknięć okien i drzwi (co najmniej raz w ciągu godziny);
− przestrzeganie zasad należytego zachowania się na służbie oraz dbanie o swój wygląd
zewnętrzny
− nadzór nad zainstalowanym systemem ppoż. oraz monitoringiem, właściwe
wykorzystanie sprzętu udostępnionego przez Zamawiającego oraz dbanie o jego
prawidłową eksploatację.
− przychodzenie na służbę w stanie zdrowia umożliwiającym jej pełnienie;
− sprzątanie i dbanie o porządek w pomieszczeniach socjalnych udostępnionych
pracownikom Wykonawcy przez Zamawiającego
− wykonywanie innych zadań związanych z ochroną budynku doraźnie zleconych przez
przełożonych.
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4. W razie potrzeby Zamawiający może zwrócić się pisemnie do Wykonawcy o ilościowe
zwiększenie obsady pracowników chroniących obiekt, lub zmianę godzin wykonywania
usługi na warunkach finansowych określonych w Umowie, a Wykonawca uwzględni
zgłoszone potrzeby w terminie 3 dni roboczych.
§4
1. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia pracownikom Wykonawcy warunków
socjalno-bytowych w stopniu i zakresie niezbędnym do wykonania usługi.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wyrażenia zgody na dopuszczenie do
świadczenia usługi wskazanych przez Wykonawcę pracowników ochrony bez podania
przyczyn.
3. W przypadku nie przybycia na służbę pracownika ochrony lub przybycia w stanie
uniemożliwiającym wykonywanie obowiązków, Wykonawca ma obowiązek
niezwłocznie, jednak nie później niż w dwie godziny licząc od powiadomienia przez
Zamawiającego
o powyższym, zapewnić do ochrony obiektu innego pracownika ochrony.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo dokonywania w każdym czasie kontroli w zakresie
prawidłowości wykonywania przez pracowników ochrony obowiązków wynikających z
niniejszej umowy.

§5
1. Wykonawca i pracownicy ochrony w toku wykonywania umowy zobowiązują się
postępować z należytą starannością i odpowiadają materialnie jedynie za
udokumentowane szkody powstałe w obiekcie w wyniku niewykonania lub nienależytego
wykonania czynności określonych w niniejszej umowie.
2. W przypadku stwierdzenia zniszczenia, uszkodzenia lub zaginięcia mienia w czasie
ochrony obiektu strony sporządzają protokół szkód, który będzie podstawą do rozliczeń.
3. W przypadku, gdy szkoda nie zostanie naprawiona w terminie wyznaczonym w protokole
szkód Zamawiający naprawi szkodę, a kosztami obciąży Wykonawcę.
4. W przypadku niezgodności Stron co do spowodowania szkody i zasad odszkodowania,
spór będzie rozstrzygany na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.
6. W razie zaistnienia jakichkolwiek okoliczności powodujących narażenie mienia
Zamawiającego na straty obowiązuje następujący tryb postępowania:
− sporządzenie protokołu ze zdarzenia,
− niezwłoczne zawiadomienie o zaistniałej sytuacji osoby wyznaczonej przez
Zamawiającego.
§6
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji powziętych
przy wykonywaniu umowy, związanych z ochroną mienia, rozkładem pomieszczeń, systemu
zabezpieczeń i innych informacji o Zamawiającym, które mają wpływ na stan bezpieczeństwa
w czasie obowiązywania umowy oraz po jej rozwiązaniu.
§7
1. Wartość umowy wynosi do ........................... netto (słownie:.................................. zł.), do
…................ zł brutto (słownie:.......................................... zł.)
2. Ostateczna wysokość wynagrodzenia określonego w ust. 1 będzie ustalona na podstawie
stawki godzinowej netto podanej w ofercie i jest uzależniona od ilości przepracowanych
godzin w okresie obowiązywania umowy potwierdzonych przez Zamawiającego.
3. Stawka godzinowa netto określona przez Wykonawcę w ofercie będzie podstawą
do obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy i wynagrodzenie obliczone na jej podstawie
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4.
5.

6.
7.

obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy. Strony ustalają
godzinową stawkę pracy pracowników ochrony na kwotę …………….zł. netto,
……………….zł brutto.
Strony ustalają, że zapłata za usługę będzie następować na podstawie faktury wystawionej
raz w miesiącu przez Wykonawcę.
Miesięczne wynagrodzenie, wynikające z ilości przepracowanych godzin pomnożonych
przez ustaloną stawkę godzinową, płatne będzie przelewem na rachunek Wykonawcy
………………………………….. w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiającego.
Z tytułu zmniejszenia zakresu ilościowego w okresie obowiązywania umowy nie będą
przysługiwać Wykonawcy żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie przelewu wierzytelności wynikających
z realizacji Umowy na rzecz osób trzecich.
§8

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach:
a) Za niezapewnienie personelu do wykonania Przedmiotu Umowy – w wysokości 0,5%
wartości umowy określonej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za każde takie naruszenie.
b) W przypadku nagminnego naruszania przez pracowników Wykonawcy obowiązków (co
najmniej 3 razy w przeciągu 50 dni) Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze
skutkiem natychmiastowym, niezależnie od naliczenia kary umownej określonej w ust. 1a
niniejszego paragrafu.
c) Za odstąpienie od Umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, a leżących po
stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 10% wartości umowy określonej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy niezależnie
od innych kar umownych, które mogą przysługiwać Zamawiającemu.
2. Wykonawca zapłaci karę umowną w terminie 7 dni od dnia otrzymania stosownego
wezwania od Zamawiającego, na rachunek bankowy wskazany w tym wezwaniu.
W przypadku uchybienia terminowi zapłaty Zamawiający ma prawo potrącić kwotę kary
z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
3. Jeżeli w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę
zobowiązań wynikających z umowy Zamawiający poniesie szkodę przewyższającą
wysokość którejkolwiek z kar umownych, Zamawiającemu przysługuje prawo
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych uregulowanych w Kodeksie cywilnym
w kwocie przekraczającej wysokość kar umownych wynikających z umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn nie leżących po
stronie Wykonawcy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wartości umowy
określonej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.
5. W przypadku opóźnienia w płatności, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki
ustawowe.
6. W razie wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o tych okolicznościach. Wykonawca może w takim przypadku żądać wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
§9
1. Pracownikiem wyznaczonym do kontaktów z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest
………….(imię nazwisko, nr tel., adres mailowy)………………
2. Pracownikiem wyznaczonym do kontaktów z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest
………….(imię nazwisko, nr tel., adres mailowy)………………
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§ 10
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o ochronie osób i mienia wraz z
przepisami wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie spory powstałe w związku z wykonaniem umowy, których nie da się wyjaśnić
polubownie, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron w
postaci aneksów pod rygorem nieważności.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załączniki do umowy
1)

SIWZ

2)

Oferta Wykonawcy
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ROZDZIAŁ V
Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi całodobowej ochrony i zabezpieczenia
obiektów (osób i mienia) Instytutu Maszyn Matematycznych przy ul. Krzywickiego 34
w Warszawie:
− Ogrodzonej działki o powierzchni 7400 m2
− Budynków Instytutu o powierzchni 11000 m2
Do obowiązków ochrony należeć będzie kompleksowa usługa ochrony osób oraz obiektów
i nieruchomości Instytutu oraz obcych firm wynajmujących powierzchnię na terenie Instytutu
w Warszawie przy ul. Krzywickiego 34, w tym:
− ochrona obiektów użytkowych i mienia przez działania mające zapobiegać przestępstwom
i wykroczeniom przeciwko mieniu oraz przeciwdziałające powstaniu szkód wynikających
z tych zdarzeń,
− ochrona pracowników oraz osób przebywających na terenie Zamawiającego,
− informowanie Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających wpływ na prawidłowe
funkcjonowanie obiektów, w tym m.in. zabezpieczenie ppoż., awarie energetyczne,
awarie sieci wodociągowej, gazowej, awarie innych urządzeń.
Wykonawca będzie wykonywać usługę ochrony w systemie całodobowym, z obsadą dwóch
pracowników na każdej zmianie oraz jednego agenta patrolującego obiekt wewnątrz
budynków po 9 godzin dziennie od godz. 600 do godz. 1500 w dni robocze tj. od poniedziałku
do piątku z wyłączeniem dni świątecznych.
Wykonawca zobowiązuje się do wyposażenia pracowników ochrony na własny koszt w
ubiory służbowe, imienne identyfikatory, logo, książkę dyżurów i zdarzeń, środki łączności
telefonicznej.
Pracownicy ochrony winni być ubrani jednolicie w czarne lub granatowe spodnie,
dopasowane do nich pozostałe nakrycia (niebieska koszula, kurtka). Wszyscy zobowiązani są
posiadać identyfikator umieszczony w widocznym miejscu.
Pracownicy ochrony podlegają w czasie pełnienia służby:
− Pracodawcy lub upoważnionej przez niego osobie,
− Kierownictwu Zamawiającego lub upoważnionej osobie.
Do obowiązków ochrony należy w szczególności:
− całodobowa ochrona Instytutu przez dwóch pracowników i agenta w okresie
9 godzin ustalonych przez Wykonawcę,
− udzielanie informacji z zakresu ochrony pracownikom i interesantom przybywającym do
Instytutu,
− przyjmowanie i wydawanie kluczy do pomieszczeń wg zasad ustalonych
z Kierownictwem Instytutu oraz firm wynajmujących pomieszczenia w Instytucie oraz
każdorazowe odnotowywanie w odpowiedniej dokumentacji daty i godziny ich wydania i
przyjęcia,
− kontrola wjazdu upoważnionych pojazdów kołowych na teren Instytutu oraz koordynacja
ruchem pojazdów,
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− nadzór nad drogą dojazdową na teren Instytutu oraz interwencje w przypadkach jej
blokowania,
− prowadzenie dokumentacji ochronnej i odnotowywanie w niej wszelkich wydarzeń,
stwierdzonych nieprawidłowości, braków, usterek, a w przypadku gdy godzą one w
bezpieczeństwo ochranianego obiektu niezwłoczne meldowanie o tym przełożonym;
− przeprowadzanie kontroli, po godzinach pracy, stanu zabezpieczenia budynku i pomieszczeń
pod względem przeciwpożarowym, dostania się osób niepowołanych, skuteczności zamknięć
okien
i drzwi (co najmniej raz w ciągu godziny);
− przestrzeganie zasad należytego zachowania się na służbie oraz dbanie o swój wygląd
zewnętrzny
− nadzór nad zainstalowanym systemem ppoż. oraz monitoringiem, właściwe
wykorzystanie sprzętu udostępnionego przez Zamawiającego oraz dbanie o jego
prawidłową eksploatację.
− przychodzenie na służbę w stanie zdrowia umożliwiającym jej pełnienie;
− wykonywanie innych zadań związanych z ochroną budynku doraźnie zleconych przez
przełożonych;
W razie potrzeby Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o ilościowe zwiększenie
obsady pracowników chroniących obiekt, lub zmianę godzin wykonywania usługi na
warunkach finansowych określonych w Umowie, a Wykonawca uwzględni zgłoszone
potrzeby w terminie 3 dni roboczych.
Okres realizacji przedmiotu umowy ustala się na 24 miesiące.
Termin rozpoczęcia świadczenia usługi przypada na dzień 31.12.2017 r. na godz. 9:00.
Termin zakończenia świadczenia usługi przypada na dzień 31.12.2019 r. na godz. 9:00.
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