Przedsi biorstwo Gospodarki Komunalnej „ Komunalnik” Sp. z o.o. w
K trzynie, ul. Plac Słowia ski 2
Zamówienie publiczne: DM-1/07

Post powanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
p r z e t a r g u n i e o g r a n i c z o n e g o poni ej 60.000 euro
(z zachowaniem zasad okre lonych ustaw z dnia 29.01.2004 r. - Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz.
177 Prawo zamówie publicznych z pó n. zm.)

na
" WIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE DOZORU MIENIA ”

K trzyn dnia 04.12.2006 r.

SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
I.
Zamawiaj cy:
Przedsi biorstwo Gospodarki Komunalnej „ Komunalnik” Sp. z o.o.
Adres: 11-400 K trzyn, ul. Plac Słowia ski 2, tel.: (0-89), 751-38-05, fax. (0-89) 751-38-12
NIP: 742-000-08-55
II.
Numer i tryb post powania
1.
Post powanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: DM-1/07.
Oferenci we wszelkich kontaktach z zamawiaj cym powinni powoływa si na ten znak.
2. post powanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
poni ej 60 000 euro z zachowaniem zasad okre lonych ustaw z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. Nr
19, poz. 177 z pó n.zm.) Prawo zamówie publicznych.
III.
Informacje uzupełniaj ce
1. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
przeznaczone s wył cznie w celu przygotowania oferty i w adnym wypadku nie powinny by
wykorzystywane w inny sposób, ani udost pniane osobom nie uczestnicz cym w post powaniu.
2. Ilekro w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest poj cie "ustawa", bez
bli szego okre lenia, o jak ustaw chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U.Nr 19
poz. 177 z pó n. zm.) Prawo zamówie publicznych.
3. Post powanie o udzielenie zamówienia publicznego mo e zosta uniewa nione jedynie w
przypadkach okre lonych w art. 93 ust. 1 ustawy. O fakcie uniewa nienia post powania, Zamawiaj cy
poinformuje wszystkich wykonawców bior cych w nim udział.
4. Zamawiaj cy, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany lub
uzupełnienia tre ci Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana mo e mie miejsce w
ka dym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej
zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim oferentom i b dzie dla nich
wi ca.
IV.
Przedmiot zamówienia (w/g CPV:74.61.00.00 ):
Przedmiotem zamówienia jest wiadczenie usług ochrony mienia .
W zakres usługi wchodzi wykonywanie przez Wykonawc codziennej , fizycznej ochrony mienia
Zamawiaj cego w obiektach:
I. Baza przy ul. Plac Słowia ski 2 w K trzynie
II. Baza przy ul. Budowlana 1 w K trzynie
w godzinach: w dni pracuj ce od godz. 1500 do 700 dnia nast pnego oraz całodobowo w niedziele i
wi ta oraz w dni wolne od pracy.
Do obowi zków Wykonawcy w ramach wykonywanej usługi nale y:
- ochrona powierzonego mienia przed kradzie z włamaniem,
–
ochrona chronionych obiektów przed działaniami terrorystycznymi,
–
reagowanie na stwierdzone awarie sieci wodnej, gazowej, elektrycznej oraz zaistniałe zagro enia
po arowe,
–
zapobieganie i przeciwdziałanie bezprawnemu wynoszeniu lub wywo eniu mienia stanowi cego
wyposa enie chronionych obiektów,
–
przyjmowanie i wydawanie kluczy do pomieszcze uprawnionym pracownikom Zamawiaj cego,
–
zwracanie szczególnej uwagi na podejrzanie wygl daj ce osoby oraz pozostawione bez opieki
paczki, teczki itp.,
–
w przypadku stwierdzenia włamania – zabezpieczenie mienia, ladów przest pstwa do chwili
przybycia policji i powiadomienie Zamawiaj cego,
–
prowadzenie dokumentacji ( ksi ka słu by).

V.

Termin realizacji zamówienia
Od dnia 01 stycznia 2007r. Do dnia 31 grudnia 2009 r.

VI.
Warunki udziału
1. Ka dy oferent przyst puj cy do post powania powinien zło y o wiadczenie, e:
1/ jest uprawniony do wyst powania w obrocie prawnym,
2/ posiada uprawnienia niezb dne do wykonania okre lonych prac lub czynno ci, je eli ustawy
nakładaj obowi zek posiadania takich uprawnie ,
3/ dysponuj niezb dn wiedz i do wiadczeniem, potencjałem ekonomicznym i technicznym
oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
4/ znajduje si w sytuacji finansowej zapewniaj cej wykonanie zamówienia,
5/ nie podlega wykluczeniu z post powania na podstawie art. 24 ustawy,
6/ o wiadczy, e w przypadku wyboru jego oferty podpisze umow , której wzór zał czono do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
7/ realizuj c zamówienie publiczne w ci gu ostatnich 3 lat przed wszcz ciem post powania nie
wyrz dził szkody nie wykonuj c zamówienia z nale yt staranno ci ,
8/ po zapoznaniu si z warunkami zamówienia akceptuje je bez zastrze e .
2. Wskazanym jest , aby Oferent udokumentował , e jest zakładem pracy chronionej.
VII.
Wykaz o wiadcze i dokumentów potwierdzaj cych spełnienie w/w warunków:
1. Od Oferentów ubiegaj cych si o przyznanie zamówienia wymagane jest, w celu potwierdzenia
spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, przedstawienie wymienionych ni ej
dokumentów. Dokumenty te, zgodnie z obowi zuj cym w tym zakresie Rozporz dzeniem Prezesa
Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 71 poz. 645), mog by przedstawione w formie
po wiadczonych kopii „za zgodno z oryginałem”. Wymagane dokumenty i o wiadczenia:
1) formularz ofertowy – na zał czonym druku
2) o wiadczenie – na zał czonym druku
3) karta informacyjna – na zał czonym druku
4) uzupełniony, parafowany i zaakceptowany projekt umowy - w zał czeniu
5) aktualny odpis z wła ciwego rejestru lub za wiadczenie o wpisie do ewidencji działalno ci
gospodarczej z dat wystawienia nie wcze niej ni 6 m-cy przed upływem terminu składania
ofert,
6) polis lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzaj cy , e Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie prowadzonej działalno ci gospodarczej.
2. Je eli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 1 pkt 5 składa dokument lub dokumenty,
wystawione w kraju, w którym ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj ce odpowiednio,
e:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadło ci;
2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si o zamówienie;
3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
albo, e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozło enie na raty zaległych
płatno ci lub wstrzymanie w cało ci wykonania decyzji wła ciwego organu.
3. Je eli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje si dokumentów, o których mowa w ust. 2, zast puje si je dokumentem
zawieraj cym o wiadczenie zło one przed notariuszem, wła ciwym organem s dowym,
administracyjnym albo organem samorz du zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju
pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania.
4. Zło enie przez Oferenta fałszywych lub stwierdzaj cych nieprawd dokumentów, albo
nierzetelnych o wiadcze zagro one jest kar pozbawienia wolno ci i zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 06.06.1997r. Kodeks Karny (Dz.U.Nr 88 poz. 553 rozdział XXXVI art. 297) oraz ustawy Prawo
zamówie publicznych powoduje wykluczenie Oferenta z post powania.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od oferentów zostanie dokonana według formuły „spełnia
– nie spełnia„. Nie spełnienie cho by jednego warunku b dzie skutkowa odrzuceniem oferty.

VIII. Udzielanie wyja nie :
1. Zamawiaj cy nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego oferentów. Wyja nienia
warunków specyfikacji zamówienia udzielane b d z zachowaniem zasad okre lonych w ustawie
w art. 38 ust. 1 i 2. Pytania i pro by o wyja nienie mog by przesyłane faxem, pod warunkiem
potwierdzeniach pismem wysłanym na adres Zamawiaj cego.
2. Osob uprawnion do bezpo redniego kontaktowania si z oferentami jest Zofia Zawistowska ,
tel. 089 7513805, fax: 089 7513812 .
IX.
Wymagania dotycz ce wadium:
Nie wymagane jest wniesienie wadium.
X.
Terminy:
1. Odpowiedzi na pytania dotycz ce tre ci Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane
b d niezwłocznie chyba, e pro ba o wyja nienie wpłynie do Zamawiaj cego na mniej ni 6 dni
przed terminem otwarcia ofert.
2. Termin realizacji zamówienia: 1.01.2007 do 31.12.2009r..
3. Termin zwi zania ofert : 30 dni od terminu składania ofert.
4. Termin podpisania umowy zostanie okre lony w zawiadomieniu wysłanym do oferenta, którego
oferta zostanie wybrana.
XI.
Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferty nale y zło y w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiaj cego przy ul. Plac
Słowia ski 2 (Sekretariat) do dnia 13.12.2006r. do godz. 1000, oznaczonej: „przetarg – dozór
mienia”.
2. Ka dy oferent mo e zło y tylko jedn ofert .
3. Nie dopuszcza si składania ofert cz ciowych i wariantowych.
4. Wymaga si , by oferta była przygotowana na pi mie, w formie zapewniaj cej pełn
czytelno jej tre ci, zgodnie z zaleceniami opisanymi w SIWZ.
5. Ofert nale y sporz dzi w j zyku polskim pod rygorem niewa no ci.
6. Wymaga si by oferta była podpisana przez osob lub osoby uprawnione do zaci gania
zobowi za , w wysoko ci odpowiadaj cej cenie oferty, a wszystkie strony oferty parafowane.
7. Wszystkie strony oferty nale y ponumerowa .
8. Wymaga si , aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone
dat dokonania poprawki oraz paraf osoby podpisuj cej ofert .
9. Poj cia, których znaczenie jest niejednoznaczne powinny by precyzyjnie zdefiniowane. W
przypadku niejednoznaczno ci przyjmowane b dzie znaczenie bardziej korzystne dla
Zamawiaj cego.
10. Zaleca si , by wszystkie dokumenty wymienione w punkcie VII były uło one w okre lonej
tam kolejno ci.
11. Zamawiaj cy dopuszcza zło enie jednej oferty przez kilku przedsi biorców wyst puj cych
wspólnie. Podmiot zbiorowy winien zło y :
1) ofert wraz z kompletem dokumentów o których mowa w rozdz. VII,
2) do oferty przedsi biorcy wyst puj cy wspólnie powinni zał czy indywidualne: wypisy z
ewidencji działalno ci gospodarczej lub rejestru s dowego oraz dokumenty, o których
mowa w rozdz. VII
3) do oferty winna by zał czona umowa, z której b dzie wynikał sposób reprezentowania
przedsi biorców wspólnie wyst puj cych w post powaniu
Konsekwencje zło enia oferty nie zgodnie z ww. opisem ponosi oferent.
XII.
Informacja o trybie otwarcia ofert:
1. Publiczne otwarcie ofert nast pi w dniu 13.12.2006r. o godz. 1100 w siedzibie Zamawiaj cego
przy ul. Plac Słowia ski 2. W otwarciu ofert mog bra udział przedstawiciele wykonawców.
2. Nazwy firm i adresy oferentów oraz zaproponowane ceny ogłoszone zostan osobom obecnym.
3. Informacje ogłaszane w trakcie otwarcia ofert zostan dor czone oferentom nieobecnym,
wył cznie na ich pisemny wniosek.

XIII.

Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena podana w ofercie powinna zawiera wszystkie koszty zwi zane z zakresem okre lonym w
SIWZ .
2. W cenie nale y uwzgl dni wszystkie składki i podatki z wł czeniem równie podatku od
towarów i usług VAT.
3. Do oceny b dzie przyjmowana cena brutto (cena netto + VAT) za jak Oferent zobowi zuje si
wykona zamówienie.
XIV.

Kryteria oceny ofert

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydowa b dzie warto
100%

brutto przedmiotu zamówienia - waga

Oferta o najni szej cenie uzyska 10 pkt a pozostałe oferty otrzymaj liczb punktów wg. okre lonego
wzoru: Pc= (Cmin/Cn) x 10
Oznaczenia:
Pc – ilo pkt. badanej oferty w kryterium ceny, C
oferty,

min

– najni sza cena ofertowa, C n – cena badanej

Wybrana do realizacji zostanie oferta, która uzyska najwi ksz ł czn ilo
wymagania zamawiaj cego.
XV.

punków i spełni pozostałe

Zawarcie umowy

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z dostawc lub
wykonawc , który spełni wszystkie warunki przedstawione w ustawie oraz w SIWZ i którego
oferta oka e si najkorzystniejsza.
2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej nie wcze niej ni 7 dni od dnia ogłoszenia o wyniku
post powania. O miejscu i terminie zawarcia umowy Zamawiaj cy powiadomi niezwłocznie
wybranego oferenta.
3. W przypadku, je eli oka e si , e oferent, którego oferta została wybrana, przedstawił
nieprawdziwe dane lub b dzie si uchylał od zawarcia umowy, zamawiaj cy wybierze t spo ród
pozostałych ofert, która uzyskała najni sz cen chyba, e upłyn ł termin zwi zania ofert .

XVI.

Kryteria powoduj ce wykluczenie i odrzucenie oferty

1. Zamawiaj cy wykluczy w ci le okre lonych przypadkach wykonawców podlegaj cych
wykluczeniu zgodnie z art. 24 ustawy. Zamawiaj cy niezwłocznie powiadomi dostawc lub
wykonawc o wykluczeniu b d odrzuceniu oferty z post powania podaj c jednocze nie
uzasadnienie.
2. Zgodnie z art. 89, w ci le okre lonych przypadkach, Zamawiaj cy zobowi zany jest odrzuci
ofert . Z tytułu odrzucenia oferty oferentowi nie przysługuj
adne roszczenia przeciwko
Zamawiaj cemu.
Oferta zostanie odrzucona, je eli:
a) jest sprzeczna z ustaw lub Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia,
b) Oferent nie zło ył wymaganych o wiadcze lub nie spełnił innych wymaga okre lonych w
ustawie lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
c) jej zło enie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
d) została zło ona przez wykonawc wykluczonego z post powania o udzielenie zamówienia lub
nie zaproszonego do składania ofert,
e) jest niewa na na podstawie odr bnych przepisów.

XVII. Inne
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nie dopuszcza si składania ofert cz ciowych lub wariantowych.
Zamawiaj cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiaj cy nie przewiduje zamówie uzupełniaj cych.
Zamawiaj cy nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Oferta winna by przedstawiona w walucie polskiej.
Zamawiaj cy nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w post powaniu.
XVIII. rodki ochrony prawnej

Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy, w prowadzonym post powaniu wykonawcom przysługuje prawo
składania protestów przewidzianych w ustawie.

....................................................
/ podpis Zamawiaj cego/

................................... dnia .....................2006r.
................................................................
/Nazwa firmy, piecz firmowa z adresem/

Przedsi biorstwo Gospodarki Komunalnej
„ Komunalnik” Sp. z o.o.
11-400 K TRZYN
Plac Słowia ski 2
OFERTA

Nawi zuj c do ogłoszonego przetargu nieograniczonego:
w/g SIWZ znak: DM-1/07 oferuj wykonanie zamówienia na nast puj cych
warunkach:
1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie ze Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia, za
cen (wył cznie w PLN)
- netto _________________ zł/ 1 roboczogodzin
- słownie
zł…………………………………………………………....................................................
- brutto ________________ zł/1 roboczogodzin
Słownie zł…………………………………….......................................................…………………..
- w tym podatek VAT w kwocie……………………………………………................................. zł.
2. O wiadczamy, e kalkulacja cenowa zawiera wszystkie pozycje niezb dne do wykonania
zamówienia w zakresie okre lonym w SIWZ.
3. Warunki płatno ci faktury : ________ dni (nie mniej ni 14 dni).
4. O wiadczamy, e zapoznali my si ze SIWZ, wymaganiami przetargu i nie wnosimy adnych
zastrze e oraz zdobyli my konieczne informacje do przygotowania oferty.
5. O wiadczamy, e uwa amy si za zwi zanych niniejsz ofert przez okres 30 dni od upływu
terminu składania ofert.
6. O wiadczamy, e akceptujemy warunki przyszłej umowy przedstawione w dokumentach
przetargowych i zobowi zujemy si w przypadku wyboru naszej Oferty do zawarcia umowy na
wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiaj cego.
7. Ofert niniejsz składamy na ------------- kolejno ponumerowanych stronach.
8. Zastrzegamy,
e
informacje
zawarte
w
dokumentach
..............................................................................
stanowi tajemnic przedsi biorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i nie mog by one udost pniane innym uczestnikom post powania.
9. Zał cznikami do niniejszego formularza stanowi cymi integraln cz
oferty s
dane
dokumenty potwierdzaj ce spełnienie wymogów okre lonych w dokumentacji przetargowej, a
mianowicie:
1)
2)
3)
4)

karta informacyjna – zał. nr ....
o wiadczenie – zał. nr.....
uzupełniony, parafowany i zaakceptowany projekt umowy – zał. nr.....
aktualny odpis z wła ciwego rejestru lub za wiadczenie o wpisie do ewidencji działalno ci
gospodarczej z dat wystawienia nie wcze niej ni 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert –
zał. nr.....
5) polisa ubezpieczeniowa – zał. nr......

-----------------------------------------------podpis upowa nionego przedstawiciela

Zał cznik Nr ..... do oferty
O WIADCZENIE
O spełnieniu warunków art. 22 ustawy Prawo zamówie publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.
/Dz.U.Nr 19 z 2004 r. poz. 177 z pó n.zm./
Przyst puj c do post powania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na

Ja ni ej podpisany: .............................................................................................................
(imi i nazwisko)

zamieszkały:
.....................................................................................................................................
(adres)

Reprezentuj c : .........................................................................................................................
(pełna nazwa firmy)

.......................................................................................................................................................
jako
upowa niany
na
pi mie
lub
wpisany
w
rejestrze
......................................................................

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy o wiadczam, e:
1. jeste my uprawnieni do wyst powania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi;
2. posiadamy uprawnienia niezb dne do wykonania zadania (art. 22 ust. 1 pkt 1);
3. posiadaj niezb dn wiedz i do wiadczenie oraz dysponuj potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania danego zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2);
4. nasza sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewnia wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3);
5. nie podlegamy wykluczeniu z post powania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówie
publicznych co oznacza, e:
1) firma w ci gu ostatnich 3 lat przed wszcz ciem niniejszego post powania wykonała wszystkie
powierzone jej zamówienia z nale yt staranno ci , a nie wykonuj c zamówienia nie
wyrz dziła szkody lub dobrowolnie naprawiła wyrz dzon szkod do dnia wszcz cia
post powania, chyba, e niewykonanie lub nienale yte wykonanie jest nast pstwem
okoliczno ci, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialno ci (art. 24 ust. 1 pkt 1);
2) w stosunku do firmy nie wszcz to post powania upadło ciowego, ani te nie ogłoszono
upadło ci - z wyj tkiem tej która po ogłoszeniu upadło ci zawarła układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem s du, pod warunkiem, e układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli poprzez likwidacj maj tku upadłego (art. 24 ust. 1 pkt 2);
3) firma nie zalega z uiszczaniem adnych podatków oraz opłat i składek na ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne (art. 24 ust. 1 pkt 3);
4) aden z urz duj cych członków władz lub wła cicieli firmy, wspólników spółki jawnej,
partnera lub członka zarz du spółki partnerskiej, komplementariusza spółki komandytowej
oraz spółki komandytowo-akcyjnej nie był skazany za przest pstwo popełnione w zwi zku z
post powaniem o udzielenie zamówienia, przest pstwo przekupstwa, przest pstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przest pstwo popełnione w celu osi gni cia korzy ci
maj tkowych (art. 24 ust. 1 pkt 4-8);
5) wobec podmiotów zbiorowych nie został orzeczony zakaz ubiegania si o zamówienia, na
podstawie przepisów o odpowiedzialno ci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
gro b kary (art. 24 ust. 1 pkt 9);
6. nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 i 2,
7. na ka de
danie zamawiaj cego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty
potwierdzaj ce prawdziwo ka dej kwestii zawartej w niniejszym o wiadczeniu,
8. w przypadku wyboru jego oferty podpisze umow , której wzór zał czono do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
..................................................................
podpis oferenta

UMOWA
NA USŁUG OCHRONY

Zawarta w dniu ..................w K trzynie pomi dzy: Przedsi biorstwem Gospodarki
Komunalnej „ Komunalnik” Sp. z o.o. w K trzynie, Plac Słowia ski 2 , reprezentowan
przez
Romana witaja - Prezesa Zarz du zwanym dalej Zleceniodawc ,
a
......................................................................................................................................................
wpisanym do ewidencji działalno ci gospodarczej pod numerem ........................................ ,
NIP.............................................. zwanym dalej Zleceniobiorc .
1. O wiadczenie Zleceniobiorcy:
Zleceniobiorca o wiadcza, e w zakresie prowadzonego przedsi biorstwa posiada aktualn
koncesj wydan przez ................................................................................................................
Zleceniobiorca dysponuje zasobami ludzkimi i technicznymi umo liwiaj cymi nale yte i
ci głe wykonywanie przedmiotu umowy.
Zleceniobiorca zapoznał si z terenem i wyposa eniem podlegaj cym ochronie i nie stwierdza
adnych okoliczno ci uniemo liwiaj cych nale yt ochron .
Zleceniobiorca jest ubezpieczony od odpowiedzialno ci cywilnej zwi zanej z naruszeniem
umowy lub wyrz dzeniem szkody pozaumownej i b dzie utrzymywał zobowi zanie przez
cały czas trwania umowy.
1.

2. Przedmiot umowy:
Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca przyjmuje wiadczenie usług w zakresie
ochrony mienia oraz zabezpieczenia ładu i porz dku na terenie PGK „ Komunalnik” Sp.
z o.o., a w szczególno ci:
- ochrona powierzonego mienia przed kradzie z włamaniem,
- ochrona chronionych obiektów przed działaniami terrorystycznymi,
- reagowanie na stwierdzone awarie sieci wodnej, gazowej , elektrycznej oraz zaistniałe
zagro enia po arowe,
- zapobieganie i przeciwdziałanie bezprawnemu wynoszeniu lub wywo eniu mienia
stanowi cego wyposa enie chronionych obiektów,
- przyjmowanie i wydawanie kluczy do pomieszcze uprawnionym pracownikom Spółki,
- zwracanie szczególnej uwagi na podejrzanie wygl daj ce osoby oraz pozostawione bez
opieki paczki, teczki , itp.,
- w przypadku stwierdzenia włamania – zabezpieczenie mienia , ladów przest pstwa do
chwili przybycia policji i powiadomienie Zleceniodawcy,
- prowadzenie dokumentacji ( ksi ka dy urów).
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3.
4.

Ochronie podlegaj zabudowania, rodki transportowe oraz pozostałe ruchomo ci
znajduj ce si na terenie baz PGK „ Komunalnik” Sp. z o.o. w K trzynie:
- baza i biuro przy Placu Słowia skim 2 w K trzynie
- baza i biuro przy ul. Budowlanej w K trzynie
W razie w tpliwo ci , czy dany składnika terenie chronionego obiektu podlega
ochronie, przyjmuje si , e tej ochronie podlega , chyba, e Zleceniobiorca uzyska
o wiadczenie o nie podleganiu danego składnika ochronie.
Do obowi zków Zleceniobiorcy nale y równie :
- sprz tanie dy urki i terenów wokół dy urki i budynku biurowego,
- od nie anie i posypywanie piaskiem terenów jw.,
- obsługa pieca przy ul. Budowlanej,
- inne prace zlecone przez Zleceniodawc zwi zane z dozorowaniem.

5. Ochrona b dzie wykonywana przez Zleceniobiorc w dni pracuj ce w godzinach
od 1500 do 700 rano dnia nast pnego na bazach przy Placu Słowia skim i ul.
Budowlanej oraz całodobowo w dni wolne od pracy, niedziele i wi ta.
3. Czas trwania umowy:
Umowa jest zawarta na czas okre lony od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.
Zleceniodawca mo e rozwi za umow w trybie natychmiastowym w nast puj cych
przypadkach:
-ra cego naruszenia przepisów niniejszej umowy przez Zleceniobiorc lub osoby którymi
si Zleceniobiorca posługuje przy wykonywaniu umowy,
-utraty koncesji na ochron mienia udzielonej Zleceniobiorcy,
-utraty przez Zleceniobiorc ubezpieczenia.
4. Sposób wykonywania umowy:
Zleceniobiorca w toku wykonywania umowy zobowi zuje si post powa ze staranno ci
profesjonalisty zajmuj cego si ochron w sposób zawodowy.
Zleceniobiorca b dzie post pował zgodnie z prawem.
Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialno ci za szkody wynikłe z winy pracowników
Zleceniodawcy. Je eli jednak Zleceniobiorca zauwa y, e okre lone działania pracownika
Zleceniodawcy mog utrudni lub uniemo liwi sprawowanie ochrony, powinien
niezwłocznie zawiadomi o tym Zleceniodawc , pod rygorem uznania przyczynienia si
Zleceniobiorcy do wyrz dzenia szkody.
Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za szkod wywołan nienale ytym wykonaniem umowy.
Zleceniobiorca jest w pełni odpowiedzialny za wszelk szkod wyrz dzon przez osoby,
którymi posługuje si przy wykonywaniu umowy.
Zleceniobiorca zobowi zuje si zawiadomi Zleceniodawc o usterkach w zabezpieczeniu
ochranianego obiektu, a tak e o innych okoliczno ciach, które mog by przyczyn szkód.

-3Zleceniodawca zobowi zuje si do usuwania zgłoszonych usterek w zabezpieczeniu oraz do
udzielania bie cych wskazówek , co do sposobu pełnienia ochrony.
Przedstawiciele Zleceniobiorcy i Zleceniodawcy dokonuj wpisu w ksi ce słu by o stanie
zabezpieczenia, stwierdzonych uchybieniach w pracy, a osoby sprawuj ce ochron dat i
godzin rozpocz cia i zako czenia pracy.
Na danie Zleceniodawcy, Zleceniobiorca udost pni ksi k słu by do wgl du oraz prze le
kserokopi
danych stron w sposób wskazany przez Zleceniodawc .
Zleceniodawca nie jest zobowi zany do dostarczania jakichkolwiek wiadcze
sprawuj cym ochron .

osobom

5. Zakres ochrony:
Zleceniobiorca zobowi zany jest do ochrony powierzonego mienia w zakresie:
kradzie y,
zniszczenia
zapobiegania wchodzeniu i wje d aniu na teren chroniony osobom nieupowa nionym.

6. Szczegółowe obowi zki Zleceniobiorcy:
Zleceniobiorca zobowi zany jest do:
oznaczy pracowników ochrony w sposób jednolity, umo liwiaj cy ich identyfikacj .
Zapewni noszenie ubioru przez pracowników ochrony, umo liwiaj cych ich identyfikacj
oraz identyfikacj podmiotu zatrudniaj cego.
Bezwzgl dnie przestrzega zakazu podejmowania słu by w stanie nietrze wym wywołanym
alkoholem lub rodkami odurzaj cymi oraz u ywania alkoholu lub rodków odurzaj cych w
czasie pełnienia słu by.
Stosowa si do zakazu oddalania si z miejsca pracy ( wykonywania ochrony).
Zleceniobiorca w razie zaistnienia zdarzenia wywołuj cego lub mog cego wywoła szkod w
mieniu podlegaj cym ochronie, zobowi zany jest:
-natychmiast zabezpieczy powierzone mienie w sposób zapobiegaj cy wyst pieniu szkody,
a je li to jest niemo liwe – podj działania ograniczaj ce rozmiar szkód,
- natychmiast powiadomi słu by powołane do usuwania szkód i cigania ich sprawców
( stra po arna, pogotowie gazowe, pogotowie energetyczne, policja ….)

- zatrzyma , je li jest to mo liwe sprawców szkody i przekaza ich niezwłocznie
4powołanym słu bom .
- niezwłocznie powiadomi osob wskazan przez Zleceniodawc o zdarzeniu i zastosowa
si do wskazówek tej osoby,
- spisa i przekaza Zleceniodawcy notatk zawieraj c opis zdarzenia , podj te rodki
zaradcze, informacj o rodzaju i wielko ci szkody, informacj o słu bach i osobach
powiadomionych o zdarzeniu.
7. Wynagrodzenie i kary:
Za wiadczone usługi ochrony Zleceniodawca zobowi zuje si zapłaci Zleceniobiorcy
wynagrodzenie
zgodnie
ze
zło on
ofert
tj
...........zł
(
słownie:
................................................złotych ) powi kszone o 22% podatku VAT za 1 godzin
ochrony sprawowan przez 1 osob .
Płatno nast pi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zleceniobiorc w terminie
....... dni od daty jej otrzymania.
Opó nienie w płatno ci spowoduje prawo naliczenia odsetek ustawowych.
Zaoferowana stawka nie mo e ulec zmianie podczas trwania umowy.
Zleceniodawca upowa nia Zleceniobiorc do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy
W razie stwierdzenia przez Zleceniodawc nienale ytego wykonania umowy, Zleceniodawca
ma prawo potr ci z wynagrodzenia miesi cznego kar w wysoko ci do 10% warto ci brutto
faktury, po uprzednim powiadomieniu Zleceniobiorcy.
W przypadku stwierdzenia przez Zleceniodawc niewła ciwego wykonywania obowi zków
przez pracowników Zleceniobiorcy polegaj cych na :
–
stawianiu si do pracy lub wykonywaniu jej b d c pod wpływem alkoholu lub podobnie
działaj cych rodków,
–
spaniu w czasie pracy,
–
opuszczaniu miejsca pracy
Zleceniobiorca zapłaci kar w wysoko ci 15% fakturowanej kwoty za usług za dany miesi c.
Strony maj prawo dochodzi na zasadach ogólnych odszkodowa uzupełniaj cych
przewy szaj cych wysoko
kar umownych z tytułu niewykonania lub nienale ytego
wykonania umowy.

8. Poufno :
Zleceniobiorca i Zleceniodawca zachowuj w tajemnicy wszystkie informacje ,
które maj wpływ na stan bezpiecze stwa chronionego obiektu w czasie obowi zywania
umowy oraz po jej rozwi zaniu.

-59. Postanowienia ko cowe:
Zleceniodawca wskazuje Wojciecha Kami skiego jako osob upowa nion do działania w
imieniu Zleceniodawcy w zakresie wydawania polece w ramach umowy.
Zleceniobiorca
wskazuje
............................................................................jako
osoby
upowa nione do kontaktów ze Zleceniodawc w sprawach, w których kontakt jest
przewidziany w umowie.
Wszelkie ewentualne spory b d rozstrzygane przez S d , według wła ciwo ci miejscowej
Zleceniodawcy .
Umow sporz dzono w dwóch jednobrzmi cych egzemplarzach po jednym dla ka dej ze
Stron.

ZLECENIODAWCA

ZLECENIOBIORCA

Zał cznik Nr ..... do oferty

KARTA INFORMACYJNA OFERENTA
Nazwa dostawcy/wykonawcy:

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Adres:
....................................................................................................................................................................
Telefon:.....................................................Faks: ........................................................................................
Firma zarejestrowana jest w:
1.Urz dzie Miejskim/Gminy: ................................... nr. rejestru: ........................... rejestracja z dnia:
......................
2.S dzie …………………………………………………………………………………………………
nr. rej. ...................................................... rejestracja z dnia:.....................................................................
Działalno gospodarcza została zgłoszona w dniu ................................. w Urz dzie Skarbowym w
.................................................
Jestem
/
nie
jestem
płatnikiem
VAT.
Nr
NIP:
................................................
Przedmiot prowadzonej działalno ci:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.......................................

...........................................................................
(piecz i podpis oferenta)

