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uL. Dojazd 30, 60-631 Poznań 

 

 

ZATWIERDZAM 

 

             Z-ca Dyrektora Oddziału  

Zdzisław Mańczyński 

(pieczęć i podpis Kierownika Zamawiającego 

lub osoby upoważnionej) 

 

dnia 06.02.2018 r. 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

na usługę: 

„całodobową bezpośrednią ochronę fizyczną polegającą na stałym dozorze sygnałów 

przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i 

systemach alarmowych (wraz z konserwacją) oraz w formie zabezpieczenia technicznego 

(montaż systemów alarmowych) na nieruchomościach, będących w zasobach Oddziału 

Regionalnego AMW w Poznaniu” 

NUMER POSTĘPOWANIA OP-ZP.7729.1.2018  

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, o 

wartości szacunkowej powyżej kwoty 750.000,00 EUR oraz na zasadach stosowanych w ustawie dla 

trybu przetargu nieograniczonego, dla zamówień o wartości szacunkowej równej lub wyższej od kwoty 

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z wyłączeniem art. 43 ust. 2 oraz 

na zasadach określonych w niniejszej SIWZ.  

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz 

zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.amw.com.pl i w miejscu publicznie 

dostępnym w siedzibie Zamawiającego.  

Wszystkie liczby zapisane w systemie rzymskim, które zostały użyte w niniejszej SIWZ, oznaczają 

numery poszczególnych rozdziałów SIWZ. 
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I. NAZWA, ADRES ORAZ DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO 

Agencja Mienia Wojskowego, ul. Nowowiejska 26A, 00-911 Warszawa 

Oddział Regionalny w Poznaniu, ul. Dojazd 30, 60-631 Poznań 

Adres do korespondencji:  

Agencja Mienia Wojskowego 

Oddział Regionalny w Poznaniu, ul. Dojazd 30, 60-631 Poznań 

(+48-61) 660-67-00 

fax  (+48-61) 660-67-01 

Adres poczty elektronicznej: n.zdunek@amw.com.pl 

Adres strony internetowej: www.amw.com.pl 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie na usługi społeczne o wartości powyżej 750.000,00 EUR.  

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: „całodobowej bezpośredniej ochrony 

fizycznej polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych 

i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych (wraz z 

konserwacją) oraz w formie zabezpieczenia technicznego (montaż systemów alarmowych) 

na nieruchomościach, będących w zasobach Oddziału Regionalnego AMW w Poznaniu”. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.  

2. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych nieruchomości zostały 

przedstawione w tabeli A dołączonej w załączniku nr1 do SIWZ.  

4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.  

5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.  

6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

ustawy. 

8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 

93 ust. 4 ustawy. 

9. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienia publiczne tylko dla 

Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy. 

10. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania 

zamówienia. 

11. Wspólny Słownik Zamówienia (CPV):  

79710000-4 - Usługi ochroniarskie 

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu 

50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji 

12. Ze względu na charakter czynności objętych zamówieniem, Zamawiający nie wymaga 

zatrudniania osób biorących udział w realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę. 

13. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takiej sytuacji 

zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu na 

zasadach określonych w art. 23 ustawy oraz załączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo. 

mailto:n.zdunek@amw.com.pl
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14. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, wówczas 

zobowiązany jest do:  
1) zaznaczenia odpowiedniej informacji w swojej ofercie sporządzonej na wzorze 

stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ Formularz oferty;  

2) zaznaczenia odpowiedniej informacji w załączniku nr 6 do SIWZ Jednolity Europejski 

Dokument Zamówienia, zwany dalej JEDZ – w części II: „Informacje dotyczące 

wykonawcy”, sekcji D: „Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności 

wykonawca nie polega” oraz w części IV: „Kryteria kwalifikacji”, sekcji C: „Zdolność 

techniczna lub zawodowa” pkt 10).  

 

IV. TERMIN  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA 

Od dnia podpisania umowy przez okres 12 miesięcy, jednak nie wcześniej niż od 01.04.2018 r. 

V.PODSTAWY WYKLUCZENIAORAZWARUNKI UDZIAŁUW POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać sięWykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, 

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawyoraz spełnia warunki udziału w 

postepowaniu określone w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.  

2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunek udziału w 

postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1b pkt 1 ustawy dotyczące kompetencji lub 

uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 

przepisów. Warunek udziału w postępowaniu, zostanie uznany za spełniony, jeżeli 

Wykonawca posiada koncesję wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 

1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r., poz. 2213) na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.  

3. Wstępnym potwierdzeniem wykazania braku podstaw wykluczenia będzie złożone wraz z 

Formularzem oferty oświadczenie w formie JEDZ (załącznik nr 6 do SIWZ), w części III: 

„Podstawy wykluczenia”:  

– sekcji A: „Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo”,  

–sekcji B: „Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie 

społeczne”,  

–sekcji C: „Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub 

wykroczeniami zawodowymi”, we wskazanym zakresie,  

–sekcji D: „Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych 

państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego”. 

4. Wstępnym potwierdzeniem spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie złożone 

wraz z Formularzem oferty oświadczenie w formie JEDZ (załącznik nr 6 do SIWZ), w 

części IV: „Kryteria kwalifikacji”:  

– sekcji A: „Kompetencje”, pkt 1. 

 

VI.  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH 

BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na formularzu, którego wzór stanowi załącznik 

nr 2 do SIWZ. 

2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć oświadczenie w formie JEDZ, którego 

wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 
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W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, JEDZ 

składa każdy z Wykonawców. 

Zamawiający nie wymaga przedstawienia JEDZ dotyczącego podwykonawców. 

Przy wypełnianiu JEDZ, Wykonawca może skorzystać z instrukcji jego wypełniania 

zamieszczonej przez Urząd Zamówień Publicznych na stronie internetowej: 

www.uzp.gov.pl 

3. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia,w terminie 3 dni od zamieszczenia na 

stronie internetowej www.amw.com.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 

ustawy, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależnościlub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

ustawy, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZoraz, w przypadku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z 

innymi Wykonawcami nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postepowaniu.  

 

UWAGA! 

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy może najpierw dokonać 

oceny ofert a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona 

jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu.  

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do 

złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 

podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą 

uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już 

aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów (art. 26 ust. 2f ustawy). 

4. Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie 

najwyżej oceniona, do przedłożenia, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 

dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w rozdziale V ust. 1-2 

niniejszej SIWZ, tj.: 

1) w zakresie braku podstaw wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 

ustawy: 

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert; 

b) oświadczenia Wykonawcy w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy  

o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji 

administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku 

lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz 

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia  

w sprawie spłat tych należności, sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 

do SIWZ; 

c) oświadczenia Wykonawcy w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy  

o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się 

o zamówienia publiczne, sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do 

SIWZ. 

2) w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu: koncesję wydaną na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r., poz. 

2213) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia 

http://www.amw.com.pl/
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(dotyczy również podwykonawców, jeżeli wykonywać będą czynności zastrzeżone ww. 

ustawą).  

5. Inne dokumenty:  

W przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje(ą) osoba(y)inna(e) niż 

upoważniona(e) do reprezentowania Wykonawcy, do oferty należy załączyć dokument lub 

dokumenty, z którego(ych) będzie wynikać zakres umocowania. 

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1: 

1) ppkt a) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego 

rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 

administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21; - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert. 

2) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w pkt. 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.  

3) w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 

dokumentu; 

4) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do 

osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której 

dotyczy dokument wskazany w ust. 4 pkt 1)ppkt a), składa dokument, o którym mowa  

w pkt 1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy.  

Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał 

dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów,  zastępuje się go dokumentem 

zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.  

7. Forma składanych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów: 

1) oferta, o której mowa w ust. 1, musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności; każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę upoważnioną do 

podpisywania oferty, Zamawiający nie wymaga parafowania stron nie zapisanych;  

2) oświadczenie w formie JEDZ, o którym mowa w ust. 2, musi być złożonew formie 

pisemnej pod rygorem nieważności; 

3) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

o którym mowa w ust. 3, musi być złożone w oryginale; 
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4) dokument, z którego wynikać będzie zakres umocowania musi być złożonyw formie 

oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem, sporządzonego 

przez notariusza odpisu lub wyciągu z dokumentu; 

5) wszystkie pozostałe dokumenty i oświadczenia, o których mowa w niniejszym Rozdziale, 

muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodnośćz oryginałem 

przez Wykonawcę [osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowaniaWykonawcy]; 

6) wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz  

z tłumaczeniem na język polski; 

7) w przypadku Wykonawców, o których mowa w ust. 8, kopie dokumentów dotyczących 

Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takiej sytuacji 

zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu na 

zasadach określonych w art. 23 ustawy oraz załączyć do oferty stosowne 

pełnomocnictwo. 

2) Wymóg złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 2 (JEDZ), ust. 3, ust. 4 pkt 1, 

dotyczy każdegoz Wykonawców. 

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ  

I  DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest 

sekretarz komisji przetargowej Pani Natalia Zdunek. 

2. Wszelkie pytania dotyczące prowadzonego postępowania należy kierowaćna adresy wskazane 

w Rozdziale I, z dopiskiem:Postępowanie nr OP-ZP.7729.1.2018 

3. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa 

się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. 

– Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1113 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem 

posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznejw rozumieniu ustawy  

z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r.,poz. 

1030 z późn. zm.), z zastrzeżeniem postanowień Rozdziału VI.Każda ze stron na żądanie 

drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania faksu lub e-maila. 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest 

obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 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. W celu skrócenia czasu przygotowania odpowiedzi na pytania o wyjaśnienie 

treści SIWZ Zamawiający prosi, aby Wykonawcy zwracając się do Zamawiającego w sprawie 

udzielenia wyjaśnień wysyłali również treść pytań w wersji elektronicznej edytowalnej.  

5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi 

jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 

Zamawiającego.  
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6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu 

składania ofert, zmienić treść SIWZ. Zmiana treści SIWZ może wynikać z pytań zadanych przez 

Wykonawców, jak i z własnej inicjatywy Zamawiającego. Dokonaną zmianę Zamawiający 

udostępni na stronie internetowej.  

 

VIII. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WADIUM 

1. Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie: 750,00 zł 

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku niżej 

wymienionych formach (w zależności od wyboru Wykonawcy):  

1) w pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 

Bank Gospodarstwa Krajowego Nr 41 1130 1088 0001 3115 8520 0008 

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  

3) w gwarancjach bankowych,  

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,  

5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 

ustawy z  dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359 z późn. zm.), zwanej dalej PARP. 

3. Wadium należy wnieśćprzed upływem terminu składania ofert (data i godzina) określonym 

w Rozdziale XI ust. 2. 

4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą oraz w sytuacjach 

określonych w art. 46 ust. 3 ustawy. 

5. Za wadium wniesione w terminie uważa się:  

1) dla wadium wnoszonego w poręczeniach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo - kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach 

ubezpieczeniowych i poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 

6b ust. 5 pkt. 2 PARP – złożenie w kancelarii Zamawiającego Oddział Regionalny w 

Poznaniu, ul. Dojazd 30,60-631 Poznańprzed upływem terminu składania ofert (data i 

godzina);  

2) dla wadium wnoszonego w pieniądzu – datę uznania rachunku bankowego przez bank 

Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (data i godzina).  

6. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby 

gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki 

powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.  

7. Wadium w formie innej niż pieniądz należy składać w siedzibie Zamawiającego (adres 

wskazany w Rozdziale I SIWZ), w kancelarii Zamawiającego Oddział Regionalny 

w Poznaniu, ul. Dojazd 30,60-631 Poznańod poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 

15:30, z dopiskiem na kopercie i w dokumentach dla formy innej niż pieniądz:  

WADIUM w postępowaniu na usługę: „Całodobową ochronę fizyczną polegającą na 

stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych 

urządzeniach i systemach alarmowych oraz w formie zabezpieczenia technicznego  na 

nieruchomościach, będących w zasobach Oddziału Regionalnego AMW w 

Poznaniu”.Postępowanie nr OP-ZP.7729.1.2018 
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8. Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i 

poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 PARP 

musi zawierać stwierdzenie, że gwarant lub poręczyciel zobowiązuje się nieodwołalnie i 

bezwarunkowo pokryć wszelkie zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego 

wynikające z zapisów SIWZ dotyczące wadium, do wysokości gwarantowanej kwoty, 

na pierwsze żądanie Zamawiającego przedstawione gwarantowi w formie pisemnej.  

9. Ww. gwarancje i poręczenia nie mogą wprowadzać żadnych dodatkowych warunków 

merytorycznych.  

10. Przedłużenia ważności wadium wniesionego w formie innej niż pieniądz, w sytuacjach 

określonych w ustawie, należy dokonywać w sposób określony w ust. 7 i 8.  

 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawcy są związani ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert.  

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko jeden raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o 

którym mowa w ust. 1, o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 

ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.  

 

X. OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERT 

1. Oferta musi odpowiadać treści i wymaganiom określonym w SIWZ oraz jej załącznikach. 

2. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie lub trzy części zamówienia. 

3. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, opatrzonej nazwą  

i adresem Wykonawcy, z napisem: 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

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

 

Agencja Mienia Wojskowego 

Oddział Regionalny w Poznaniu 

ul. Dojazd 30,  60-631 Poznań                

(Kancelaria ogólna, pokój nr 1) 

 

Oferta na:„Całodobową ochronę fizyczną polegającą na stałym dozorze 

sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych 

urządzeniach i systemach alarmowych oraz w formie zabezpieczenia 

technicznego na nieruchomościach, będących w zasobach Oddziału 

Regionalnego AMW w Poznaniu” 

(Postępowanie nr OP-ZP.7729.1.2018) 

Nie otwierać przed dniem: 21 luty 2018 r.,  godz. 10:30 

4. Ofertę należy napisać w języku polskim, w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, 

komputerze lub czytelnie długopisem). Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę 
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[osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentacji Wykonawcy w niniejszym postępowaniu]. 

Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez 

Wykonawcę [osobę(y) podpisującą(e) ofertę]. 

5. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane i spięte. 

6. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu 

składania ofert. Oferty ze zmianami oprócz oznaczeń, jak w ust. 3, muszą być dodatkowo 

oznaczone określeniem: „ZMIANA”. W pierwszej kolejności zostaną otwarte koperty 

oznaczone w ten sposób. Wykonawca wycofując ofertę zobowiązany jest złożyć  

w kancelarii Zamawiającego stosowne oświadczenie podpisane przez osobę upoważnioną do 

jego reprezentacji. Wycofana oferta zostanie zwrócona Wykonawcy po sesji otwarcia ofert. 

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

8. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (t.j.: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 zpóźn. zm.), Wykonawca winien to 

wyraźnie zastrzec w ofercie, odpowiednio oznaczyć zastrzeżone informacje oraz wykazać 

dlaczego dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Dokumenty nie oznaczone  

w wyżej określony sposób będą traktowane jako jawne.  

Przez „tajemnicę przedsiębiorstwa” rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej 

informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 

posiadające wartość  gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania,  

w celu zachowania ich poufności – art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.   

Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje jawne na podstawie ustawy Prawo 

zamówień publicznychi innych przepisów. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy, nie ujawnia się 

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niżw terminie składania ofert 

zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

Wykonawca zobowiązany jest złożyćw ofercie w sposób wyraźnie określający wolę ich 

utajnienia, np. złożyć w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznaczeniem „Tajemnica 

przedsiębiorstwa”lub spiąć (zszyć) oddzielnie od pozostałej jawnej części oferty. 

Jednocześnie Wykonawca załącza do oferty oświadczenie o treści: „Informacje zawarte na 

stronach od nr … do nr … stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”.Wraz z zastrzeżeniem informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca do oferty załącza uzasadnienie 

zastrzeżenia poprzez wskazanie faktycznych przyczyn wraz ze wskazaniem spełnienia 

podstaw normatywnych uprawniających do dokonania zastrzeżenia. W przypadku braku 

wskazania w sposób jednoznaczny, które informacje podlegają ochronie jako tajemnica 

przedsiębiorstwa lub braku uzasadnienia zastrzeżenia poprzez wskazanie 

przyczynfaktycznych wraz ze wskazaniem spełnienia podstaw normatywnych uprawniających 

do dokonania zastrzeżenia, Zamawiający może nie uznać prawidłowości dokonanego  

zastrzeżeniatajemnicy przedsiębiorstwa bez obowiązku żądania dodatkowych wyjaśnień od 

Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający zwolniony będzie od wszelkiej 

odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne szkody powstałe w związku z ujawnieniem 

zastrzeżonych informacji osobom trzecim. Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub 

oświadczeń niestanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o nieuczciwej konkurencji lub niewykazanie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa powoduje ich odtajnienie.  
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9. W sprawach nieuregulowanych w ogłoszeniu i SIWZ mają zastosowania przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty 

spowodowane opisaniem oferty w sposób niezgodny ze wskazanym w ust. 2. W przypadku 

dostarczania ofert za pośrednictwem firmy kurierskiej, opakowanie firmy kurierskiej powinno 

być także oznaczone w sposób umożliwiający identyfikację przesyłki jako oferty. 

Odpowiedzialność za przypadkowe otwarcie lub niedostarczenie oferty w terminie 

wynikające z braku właściwego oznaczenia przesyłki kurierskiej ponosi Wykonawca.  

XI. MIEJSCE  ORAZ  TERMIN  SKŁADANIA  I  OTWARCIA  OFERT 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającegoprzy ul. Dojazd 30 w Poznaniu, 

w Kancelarii ogólnej – pokój nr 1 (parter). 

2. Termin składania ofert upływa dnia 21 lutego 2018 r. o godz. 10:00 

3. Każda złożona oferta otrzyma numer identyfikacyjny. 

4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona na zasadach określonych w art. 84 ust. 2 

ustawy.  

5. Komisja przetargowa dokona jawnego otwarcia ofert w dniu, w którym upływa termin 

składania ofert, tj.21  lutego 2018 r. o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego, w Sali 

konferencyjnej (I piętro). 

 

XII. OPIS  SPOSOBU  OBLICZENIA  CENY 

1. Cenę ofertynależy określić w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku, wg zasad określonych w Formularzu oferty (załącznik nr 2 do SIWZ). Cena 

podana przez Wykonawcę nie będzie podlegać żadnym negocjacjom. 

2. Cena oferty brutto podana przez Wykonawcę musi zawierać w sobie wszystkie koszty 

związane z realizacją przedmiotu zamówienia.  

3. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych 

polskich (zł).  

4. Ceny netto w PLN podane przez Wykonawcę w Formularzu oferty pozostaną stałe w okresie 

realizacji umowy, nie będą podlegały zmianom ani waloryzacji (z zastrzeżeniem zapisów 

zawartych w § 12 ust. 2 załącznika nr 7 do SIWZ - Istotne dla stron postanowienia, które 

zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego) oraz 

będzie stanowić podstawę do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za zrealizowaną usługę.  

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCHKRYTERIÓW 

I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami: 

1) C – cena brutto oferty – waga 60%; 

2) Gd– czas reakcji grupy interwencyjnej w dzień – waga 20%; 

3) Gn– czas reakcji grupy interwencyjnej w nocy – waga 20%; 
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Ad. 1) W kryterium C – cena brutto oferty, do wyliczenia ilości 

punktówzostaniezastosowany następujący wzór (dla wszystkich części zamówienia): 

         najniższa cena brutto oferty 

C = --------------------------------------  x 100 pkt. x 60% 

        cena  brutto oferty ocenianej 

Ad. 2) Wkryterium Gd – czas reakcji grupy interwencyjnej w dzień (przyjętych przez 

Wykonawcę do wykonania), punkty zostaną przyznanew następujący sposób: 

 

 Najkrótszy łączny czas reakcji grupy interwencyjnej  

w dzień spośród złożonych ofert dla wszystkich obiektów 

T = ------------------------------------------------------------------------  x 100 pkt. x 20% 

Łączny czas reakcji grupy interwencyjnej oferty  

ocenianej dla wszystkich obiektów 

 

Wykonawca w powyższym kryterium może otrzymać maksymalnie 20 pkt. Maksymalny czas 

reakcji grupy interwencyjnej dla poszczególnego obiektu (kompleksu), wynosi dla: 

a) Babin – 25 min 

b) Porażyn – 25 min 

c) Śrem – 15min  

W przypadku zaoferowania czasu dłuższego niż podany powyżej Zamawiający odrzuci 

ofertę na podstawie art.89 ust.1 pkt. 2 ustawy. 

 

Ad. 3) W kryterium Gn – czas reakcji grupy interwencyjnej w nocy (przyjętych przez 

Wykonawcę do wykonania), punkty zostaną przyznanew następujący sposób: 

 

   Najkrótszy łączny czas reakcji grupy interwencyjnej  

w nocy spośród złożonych ofert dla wszystkich obiektów 

T = ------------------------------------------------------------------------  x 100 pkt. x 20% 

Łączny czas reakcji grupy interwencyjnej oferty  

ocenianej dla wszystkich obiektów 

 

Wykonawca w powyższym kryterium może otrzymać maksymalnie 20 pkt. Maksymalny czas 

reakcji grupy interwencyjnej dla poszczególnego obiektu (kompleksu), wynosi dla: 

a) Babin – 20 min 

b) Porażyn – 15 min 

c) Śrem – 10 min  

W przypadku zaoferowania czasu dłuższego niż podany powyżej Zamawiający odrzuci 

ofertę na podstawie art.89 ust.1 pkt. 2 ustawy. 

2. Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna tę ofertę, która spełnia wszystkie wymagania 

niniejszej SIWZ oraz otrzyma największą łączną ilość punktów (ocena końcowa OK=C + Gd 

+ Gn). Punkty będą liczonez dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

3. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów 

i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny 
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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 Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru 

lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 

wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

4. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę mającego swoją siedzibę w kraju spoza 

obszaru Unii Europejskiej, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej 

w niej ceny różnicę w kwocie należnego podatku VAT oraz pozostałych należności, których 

obowiązek uiszczenia spoczywa na Zamawiającym, wynikających z innych przepisów. 

5. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego,których oferta 

zostanie uznana za najkorzystniejszą, przedłożą umowę regulującą współpracę 

tychWykonawców, w formie oryginału lub kopii poświadczonejza zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę lub osobę(y) upoważnioną(e)do reprezentowania Wykonawcy.  

2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do:  

1) przedłożenia Zamawiającemu oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem przez Wykonawcę/osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania 

Wykonawcy/ polisy ubezpieczeniowej/innego dokumentuubezpieczenia potwierdzającego, 

że posiada ważne w dniu podpisywania umowy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

(deliktowej i kontraktowej) z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania 

mienia na kwotę co najmniej 50.000,00 zł (pięćdziesięciu tysięcy zloty 00/100) na jedno i 

wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców składających ofertę wspólną należy 

przedłożyć polisę lub inny dokument ubezpieczenia zawierający rozszerzenie odpowiedzialności 

obejmującej każdego z Wykonawców*. 

2) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

XV.  ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY  

1. Istotne postanowienia umowy określające szczegółowe warunki, na których Zamawiający 

zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, stanowiązałączniki nr 

7do SIWZ. 

2. Zamawiający dopisze w tabeli A załącznika nr 2 do umowy (patrz: Istotne postanowienia 

umowy) informację zgodną z propozycją Wykonawcy złożoną w ofercie, ocenianą zgodnie z 

kryterium 2 i 3).  

XVI.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

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. Środki ochrony prawnej 

wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na 

listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 
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2. 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. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.  

4. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego.  

5. Zamawiający lub Odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego 

Wykonawcy.  

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby 

Zamawiającego.  

7. Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej określone 

zostały w Dziale VI ustawy. 

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 

 

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto umowy, w jednej lub w kilku 

formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy.  

2. Zamawiający nie dopuszcza wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy.  

3. Zabezpieczenie w formach innych niż pieniądz zostanie uznane za wniesione skutecznie po 

zaakceptowaniu jego treści przez Zamawiającego. Zabezpieczenie musi być wystawione na 

Zamawiającego.  

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego Nr 98 1130 1088 0001 3115 8590 0001. 

5. Zabezpieczenie wnoszone w formach innych niż pieniądz musi być wystawione z terminem 

ważności obejmującym okres minimum 30 dni po upływie terminu wykonania umowy.  

6. Za zabezpieczenie wniesione w terminie uważa się:  

1) dla zabezpieczenia wnoszonego w poręczeniach bankowych, poręczeniach spółdzielczej 

kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach 

ubezpieczeniowych i poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 

6b ust. 5 pkt. 2 PARP – złożenie w kancelarii Zamawiającego przed wyznaczonym 

terminem podpisania umowy;  

2) dla zabezpieczenia wnoszonego w pieniądzu – datę uznania rachunku bankowego przez 

bank Zamawiającego przed wyznaczonym terminem podpisania umowy.  

7. Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz należy składać w siedzibie Zamawiającego (adres 

wskazany w Rozdziale I SIWZ), Kancelarii ogólnej – pokój nr 1 (parter), od poniedziałku do 

piątku w godz. 07:30 do 15:30. z dopiskiem na kopercie i w dokumencie dla formy innej niż 

pieniądz: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postępowaniu nr OP-

ZP.7729.1.2018 

8. Poręczenie bankowe, poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancja 

bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa oraz poręczenia udzielane przez podmioty, o których 

mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 PARP powinny zawierać stwierdzenie, że gwarant/poręczyciel 

zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo pokryć wszelkie zobowiązania Wykonawcy 

wobec Zamawiającego wynikające z zapisów podpisanej przez nich umowy do wysokości 
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gwarantowanej kwoty, na pierwsze żądanie Zamawiającego przedstawione 

gwarantowi/poręczycielowi w formie pisemnej w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia 

złożenia żądania wypłaty.  

 

XVIII. ZAŁĄCZNIKI  DO  SIWZ 

1. Opis przedmiotu zamówienia –Załącznik nr 1 

2. Formularz oferty – załącznik nr 2 do SIWZ; 

3. Wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy – 

załącznik nr 3 do SIWZ; 

4. Wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy – 

załącznik nr 4 do SIWZ; 

5. Wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SIWZ;  

6. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – załącznik nr 6 do SIWZ. 

7. Istotne Postanowienia Umowy – załączniki nr 7 do SIWZ 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest całodobowa bezpośrednia ochrona fizyczna polegająca na stałym 

dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych  

w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych (wraz z konserwacją tych urządzeń i 

systemów) oraz zabezpieczeniu technicznym (montażu systemów alarmowych) na 

nieruchomościach, będących w zasobach Oddziałów Regionalnych AMW w Poznaniu, zwanego 

dalej OR. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych nieruchomości oraz zakres 

wymaganego zabezpieczenia technicznego zostały przedstawione w tabeli A. Przedmiotem umowy 

objęte jest również zapewnienie przez Wykonawcę reakcji grupy interwencyjnej, w związku z 

wystąpieniem zdarzeń na chronionych nieruchomościach.  

2. Pod pojęciem nieruchomości (kompleksów) rozumie się teren oznaczony granicami działek ze 

wszystkimi naniesieniami nadziemnymi (budynkami, budowlami, wiatami, bocznicami, torami, 

płytami betonowymi stanowiącymi podłoże itd.) i podziemnymi (siecią wodno-kanalizacyjną, 

elektryczną, gazową, telefoniczną itd.), a także ulicami i chodnikami znajdującymi się 

bezpośrednio przed nieruchomościami (kompleksami). 

3. Wymagania ogólne odnoszące się do Wykonawcy i pracowników ochrony: 

1) Wykonawca: 

a) musi posiadać koncesję wydaną na podstawie ustawy z dnia 22.08.1997 r.  

o ochronie osób i mienia (Dz. U. 2016 r., poz. 1432) na wykonywanie usługi ochrony osób i 

mienia realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej;  

b) musi zapewnić wykonanie usługi zgodnie z ustawą wskazaną w lit. a) oraz aktami 

wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy. 

2) Pracownicy ochrony: 

a) uprawnienia - pracownicy grupy interwencyjnej wykonującej podjazdy na   nieruchomości 

muszą być wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej; 

b) umundurowanie: pracownicy grupy interwencyjnej wykonującej podjazdy na  nieruchomości 

muszą wykonywać czynności w jednolitym umundurowaniu (spełniającym wymagania 

określone w art. 20 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 21 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie 

osób i mienia składającym się z następujących elementów:* 

 w okresie wiosenno-letnim z butów, spodni, koszuli lub koszulki, czapki , bluzy lub 

swetra, kamizelki taktycznej, 

 w okresie jesienno-zimowym z butów, spodni, koszuli lub bluzy lub swetra oraz kurtki, 

kamizelki taktycznej, 

* na koszulce, koszuli, czapce i kurtce musi znajdować się logo wykonawcy lub 

podwykonawcy 

c) pracownicy ochrony muszą wyglądać schludnie i cechować się kulturą osobistą; 

d) patrol musi poruszać się pojazdem oznakowanym nazwą firmy Wykonawcy lub 

podwykonawcy; 

e) wyposażenie: podczas wykonywania zadań pracownicy ochrony muszą być wyposażeni w 

legitymacje kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (zawierające obowiązkowe 

elementy, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie o ochronie 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001432
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osób i mienia) oraz przenośne środki łączności, pałki, kajdanki, paralizator niewymagający 

pozwolenia, opatrunek osobisty i latarkę; 

f) pracownicy ochrony muszą być w stanie psychofizycznym umożliwiającym prawidłowe 

wykonywanie zadań wynikających z umowy; 

g) pracownicy ochrony będą wykonywać czynności osobiście. Zobowiązani są do postępowania 

zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa (m. in. przepisami BHP, przeciwpożarowymi, 

w zakresie ochrony środowiska, zawiadamiania odpowiednich służb w przypadku 

stwierdzenia popełnienia wykroczenia lub przestępstwa oraz w przypadku zaistnienia zdarzeń 

powodujących zagrożenie). Nie są uprawnieni do wprowadzania na teren nieruchomości osób 

trzecich bez zgody OR. 

4. Obowiązki Wykonawcy: 

1) zapewnienie co najmniej jednej osoby w stacji monitorowania sygnałów, natomiast co 

najmniej dwóch osób w składzie patrolu interwencyjnego; 

2) opracowanie i przedłożenie do akceptacji OR w 2 egz. „Planu zabezpieczenia 

nieruchomości” w terminie do 10 dni od dnia przejęcia nieruchomości do ochrony. Plan 

ten musi zawierać informacje o ilości i miejscu ochranianych obiektów, ilości i miejscu 

zamontowanych systemów alarmowych z monitoringiem, sposobie i częstotliwości 

dokonywania przeglądów zainstalowanych systemów zabezpieczających, przedstawienia 

sposobu i czasu reagowania na otrzymane sygnały alarmowe. Plan ten musi być dostępny do 

wglądu dla osób upoważnionych; 

3) montaż systemów alarmowych z monitoringiem, które skutecznie zabezpieczą nieruchomość 

przed włamaniem, kradzieżą, dewastacją oraz penetracją osób trzecich nie później niż od 

dnia przejęcia nieruchomości.Szczegółowe informacje w zakresie montażu urządzeń 

zostały wskazane w tabeli A; 

4) natychmiastowe reagowanie na otrzymane sygnały alarmowe,  

5) bezzwłoczne telefoniczne powiadamianie  właściwych  służb (Policji, Straży Miejskiej i 

Straży Pożarnej – stosownie do ich kompetencji) o wszelkich przypadkach włamania, 

kradzieży, pożaru, a także naruszenia ładu i porządku na terenie zabezpieczanej 

nieruchomości; 

6) powiadomienie OR o wszelkich  przypadkach włamania, kradzieży, próbach włamania, 

pożarze a także naruszeniach ładu i porządku na terenie zabezpieczanej nieruchomości: 

a) bezzwłoczne telefoniczne - od nadania sygnału alarmowego oraz 

b) pisemnie w ciągu 48 godzin od nadania sygnału alarmowego; 

7) oznakowanie nieruchomości poprzez zamieszczenie informacji o objęciu poszczególnych 

nieruchomości ochroną. OR wskaże miejsca, w których umieszczenie tych oznakowań 

będzie możliwe. 

5. Obowiązki Wykonawcy w zakresie kontroli stanu zabezpieczenia i konserwacji urządzeń 

oraz instalacji utrzymujących systemy w stałej sprawności eksploatacyjnej: 

1) dokonywanie niezbędnych przeglądów oraz bieżącej konserwacji urządzeń i instalacji 

utrzymujących system w stałej sprawności eksploatacyjnej, zgodnie z zaleceniami producenta 

urządzeń. Kontrola poprawności działania urządzeń, systemów ochronnych, rejestracji, 

zasilania, transmisji sygnałów powinna odbywać się nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy, a 

także po każdej naprawie, remoncie, przeglądzie  

i konserwacji. Kopię protokołu potwierdzoną za zgodność z oryginałem z przeglądu,  

o którym mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany jest przesłać do Zamawiającego niezwłocznie 

po jego wykonaniu; 
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2) Wszystkie przeprowadzone naprawy, konserwacje, przeglądy techniczne, wymiany urządzeń w 

systemach stosowanych w technicznej ochronie obiektów Wykonawca odnotowuje w założonej 

i prowadzonej dokumentacji eksploatacyjnej systemu  

i urządzeń alarmowych. Wykonawca zobowiązany jest na każde wezwanie OR okazać oryginał 

dokumentacji eksploatacyjnej systemu i urządzeń alarmowych lub przekazać potwierdzoną za 

zgodność z oryginałem kopię tej dokumentacji; 

3) przeprowadzanie kontroli stanu zabezpieczenia budynków/nieruchomości i odpowiednie 

reagowanie na stwierdzone nieprawidłowości w zabezpieczeniu poprzez ich usunięcie. W 

przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub kradzieży   zabezpieczeń antywłamaniowych bądź 

awarii systemu monitoringu Wykonawca jest zobowiązany zapewnić we własnym zakresie 

odpowiednie zabezpieczenie obiektu do czasu usunięcia nieprawidłowości (w przypadku 

niesprawności systemu monitoringu – za pomocą niezwłocznej instalacji nowego systemu). 

Wykonawca zobowiązany jest uszkodzenie usunąć niezwłocznie; 

4) wszystkie czynności dotyczące kontroli stanu zabezpieczenia oraz konserwacji winny być 

udokumentowane w formie pisemnej i przedkładane na każde żądanie OR; 

5) składanie w terminie do 10 dnia każdego miesiąca w formie pisemnego sprawozdania za 

miesiąc poprzedni - sprawozdania ze sprawności systemu monitoringu (zawierającego w 

szczególności informację o terminach jego załączania się  

w przypadku np. nieuprawnionego wtargnięcia na teren nieruchomości); 

6) bezzwłoczne powiadamianie OR o stwierdzonych awariach systemu monitoringu oraz 

zabezpieczanie obiektu przed skutkami tych awarii. 

 

6. Szczegółowe wymagania dla monitoringu: 

1) system bezprzewodowy z własnym zasilaniem (dotyczy nieruchomości nieposiadających 

przyłączenia do sieci elektroenergetycznej); 

2) system musi zapewniać całkowitą automatyczną niezależność działania poszczególnych 

podsystemów w razie jego awarii; 

3) system musi rozpoznawać rodzaje zagrożeń np. włamanie, sabotaż itp. i zawiadamiać o tym 

centralę nadzoru; 

4) oprogramowanie systemu ma być niewrażliwe na błędy obsługi; 

5) system musi posiadać zabezpieczenia antysabotażowe. 

7. Uprawnienia OR: 

1) dokonywanie prowokacji nieuprawnionego wejścia do nieruchomości nie częściej niż dwa razy 

w ciągu 30 dni (wejście bez wprowadzenia kodu dostępu do systemu); 

2) kontrola czasu dojazdu grupy interwencyjnej (do 2 kontroli miesięcznie na każdym obiekcie); 

3) możliwość żądania od Wykonawcy przekazania, w terminie 3 dni od dnia zamontowania 

zabezpieczenia w nieruchomości, kompletu kluczy, kodu dostępu i/lub pilota do 

zamontowanego sytemu.  

 

 

 

 

 

 


