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R O Z D Z I A Ł  I .   

P O S T A N O W I E N I A  O G Ó L N E  

 

Art. 1. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM. 

1. Zamawiającym jest: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie z siedzibą przy ul. Jasnej 

2/4, 00-013 Warszawa, 

2. NIP 525-22-83-365, REGON 015608709, 

3. Biuletyn Informacji Publicznej http://bip.warszawa.wsa.gov.pl, 

4. Zamawiającego obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy – od poniedziałku do piątku w 

godzinach 800 – 1600. 

 

Art. 2. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ  Z WYKONAWCAMI.  

1. Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: 

1) Piotr Kosicki    – w zakresie zagadnień proceduralnych,  tel. 22 596-44-49, 

2) Paweł Sobieraj   – w zakresie przedmiotu zamówienia (obiekty w Warszawie), 

tel. 22 553-70-83,  

3) Krzysztof Trzos  – w zakresie przedmiotu zamówienia (obiekt w Radomiu),  

tel. 48 368-99-27. 

2. Informacje udzielane są w dni w godz. 900 ÷ 1400 w dniach określonych w art. 1 ust. 4. 

 

Art. 3. ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA  

1. Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzone jest: 

1) zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2015r. poz.2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020, 1250, 1265, 1579, 1920), zwanej 

dalej „ustawą”,  

2) na zasadach określonych w niniejszym ogłoszeniu zwanym dalej „specyfikacją”.  

2. Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy art. 138o ust. 2 – 4 ustawy, w 

pozostałym zakresie mają zastosowanie zapisy niniejszej specyfikacji. 

 

http://bip.warszawa.wsa.gov.pl/
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Art. 4. GENERALNE ZASADY UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU, OFERTA WSPÓLNA. 

1. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej oraz podmioty występujące wspólnie (Konsorcjum) o ile spełniają warunki 

określone w specyfikacji. 

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

3. W przypadku złożenia przez Wykonawców oferty wspólnej (Konsorcjum), Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w 

postępowaniu i do zawarcia umowy. Oryginał pełnomocnictwa musi być załączony do oferty.  

4. Wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy,  

wniesienie wadium oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy (art. 366 Kodeksu 

cywilnego). 

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

1) każdy z nich samodzielnie musi spełnić warunki określone w art. 11 ust. 1 pkt 6,  

2) natomiast spełnianie pozostałych warunków udziału wymienionych w art. 11 Wykonawcy 

wykazują wspólnie. 

6. W przypadku złożenia przez Wykonawców oferty wspólnej, do oferty należy dołączyć wszystkie 

dokumenty wskazane w art. 12 ust. 1 pkt 3, art. 12 ust. 1 pkt 10 dotyczące każdego 

Wykonawcy z osobna wchodzącego w skład wspólnej oferty. 

 

Art. 5. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI.  

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (komunikacja) między zamawiającym a 

wykonawcami przekazywane są za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca 

lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 

o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez Wykonawców: 

1) w formie pisemnej na adres: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, ul. Jasna 

2/4, 00-013 Warszawa, 

2) drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia.publiczne@warszawa.wsa.gov.pl; 

3. W przypadku wysłania korespondencji drogą elektroniczną Zamawiający nie będzie 

przekazywał ich w formie pisemnej.  

4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 
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2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania 

wiadomości przez Wykonawcę Zamawiający domniema iż korespondencja wysłana przez 

Zamawiającego na adres e-mail podany przez Wykonawcę została mu doręczona w sposób 

umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią korespondencji w dniu i godzinie ich 

nadania zgodnie z potwierdzeniem z poczty elektronicznej. 

5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 

mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że: 

1) oferty pod rygorem nieważności muszą być złożone w formie pisemnej, 

2) oświadczenia, o których mowa w specyfikacji dotyczące Wykonawcy, składane muszą być 

w oryginale, 

3) dokumenty, o których mowa w specyfikacji, inne niż oferta o których mowa w pkt. 

powyżej, składane muszą być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem.  

4) poświadczenia za zgodność z oryginałem następują w formie pisemnej. 

6. We wszelkiej korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania zaleca się wskazywać znak 

sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego lub nazwę zamówienia nadaną przez 

Zamawiającego. Znak sprawy nadany przez Zamawiającego WSA-ZP-04/2017.  

7. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez Wykonawcę 

wymogów określonych w ust. 1-6. 

8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 
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R O Z D Z I A Ł  I I .   

P R Z E D M I O T  Z A M Ó W I E N I A  I  T E R M I N  J E G O  R E A L I Z A C J I  

 

Art. 6. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

1. Przedmiot zamówienia składa się z czterech integralnych części (zwanych dalej „obiektami”) 

wchodzących w skład niniejszego zamówienia :  

1) Część I - całodobowa stała i bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia budynku 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przy ulicy Jasnej 2/4 w Warszawie,   

2) Część II - całodobowa stała i bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia budynku 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przy ulicy Pankiewicza 4 w 

Warszawie, 

3) Część III - całodobowa stała i bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia budynku 

siedziby VIII Wydziału Zamiejscowego WSA w Warszawie zlokalizowanego w Radomiu 

przy ul. Juliusza Słowackiego 7, 

4) Część IV - stała i bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia pomieszczeń biurowych na 

III piętrze przy ulicy Jasnej 1 w Warszawie w godzinach 800-1600 w dni pracujące Sądu. 

Pomieszczenia biurowe na III piętrze budynku przy ulicy Jasnej 1 o numerach: 301, 302, 

303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312,313, plus pomieszczenia socjalne o 

powierzchni łącznej 270 m².  

 obiekty nie figurują w wykazie obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej 

ochronie na terenie województwa w rozumieniu art. 5 ust. 2 ustawy o ochronie osób i 

mienia. 

2. W ramach usługi realizowany będzie również monitoring lokalnych elektronicznych systemów 

antywłamaniowych, antynapadowych, przeciwpożarowych wskazanych w umowie. 

3. Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany: 

1) wyposażyć pracowników ochrony w: 

a) bezprzewodowe środki łączności, telefon komórkowy lub radiostację o przydzielonej 

częstotliwości przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE), 

b) jednolite umundurowanie wysokiej jakości odpowiednie do powagi sądu, 
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c) środki przymusu bezpośredniego, których stosowanie przez pracowników ochrony 

dopuszczają przepisy prawa powszechnie obowiązującego,  

d) w co najmniej jeden sygnalizator napadowy w każdym obiekcie, pozwalający na 

przywołanie grupy interwencyjnej, 

e) w  jeden przenośny zestaw pierwszej pomocy wyposażony zgodnie z DIN 13157. 

2) zapewnić centrum monitoringu które obsłuży obiekty w Warszawie i Radomiu, 

3) zapewnić całodobowy, patrol interwencyjny (na wezwanie) z czasem reakcji (przybycie 

patrolu na teren obiektu) nie dłuższym niż 15 min. od wezwania,  

4) zainstalować elektroniczny systemu kontroli obchodów1 o parametrach i w terminie 

określonym w umowie, w następujących obiektach:   

a) Jasna 2/4 w Warszawie, 

b) Pankiewicza 4 w Warszawie, 

c) Juliusza Słowackiego 7 w Radomiu. 

4. Świadczenie usługi ochrony obiektu i mienia w postaci monitoringu elektronicznych urządzeń i 

systemów alarmowych polega na kontrolowaniu stanu zabezpieczenia budynków i reagowaniu 

na zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo budynków, w tym odbieranie i rejestrację 

informacji przekazywanych przez urządzenia i systemy alarmowe (system kontroli obchodów 

oraz system antynapadowy) poprzez reagowanie na zadziałanie systemów alarmowych lub na 

inne zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo budynków, tj. podjęcie niezbędnych działań 

przez pracowników „grupy interwencyjnej” w celu wyjaśnienia przyczyn zadziałania systemów 

lub innych zdarzeń, a także na podjęciu czynności w zależności do zaistniałych okoliczności, w 

tym na zapewnieniu ochrony fizycznej budynku. 

5. Przez pojęcie „ochrona” rozumie się działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom 

przeciwko mieniu i osobom, a także przeciwstawiające się powstaniu szkody wnikającej z tych 

zdarzeń, oraz niedopuszczenie do wstępu osób nieupoważnionych na teren chroniony.  

6. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg. CPV:  

1) 79.71.00.00-4 Usługi ochroniarskie, 

2) 79.71.10.00-1 Usługi nadzoru przy użyciu alarmu,  

3) 79.71.50.00-9 Usługi patrolowe. 

                                                 
1
 w przypadku gdy systemu kontroli obchodów będzie posiadać funkcję antynapadową, w takim wypadku oddzielny sygnalizator 

napadowy nie będzie wymagany w tych lokalizacjach .  
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7. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności: ustawie z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.), ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. 

o ochronie osób i mienia (Dz.U. 1997 nr 114 poz. 740). 

 

Art. 7. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA. 

1. Warunki realizacji zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej  

specyfikacji. 

2. Zamawiający wymaga pod rygorem sankcji określonych w umowie, aby Wykonawca zatrudnił 

28 pracowników ochrony, wg  następujących zasad: 

1) pracownicy ochrony muszą być wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony 

fizycznej, 

2) pracownicy ochrony będą świadczyć usługę ochrony w następującym wymiarze czasu we 

wskazanych obiektach Zamawiającego:  

a) w obiekcie przy ulicy Jasnej 2/4 w Warszawie:  

(i) 8 pracowników ochrony - całodobowo w systemie zmianowym (24 godziny),  

(ii) 1 pracownik ochrony (obsługa wejścia) - w godzinach 730 do 1530 ( 8 godzin), 

(iii)  1 pracownik ochrony2 (obsługa szatni) - w godzinach 830 do 1630 ( 8 godzin).  

b) w obiekcie przy ulicy Jasnej 1 w Warszawie: 

(i) 1 pracownik ochrony - w godzinach 800 do 1600 ( 8 godzin).  

c) w obiekcie przy ulicy Pankiewicza 4 w Warszawie:  

(i) 8 pracowników ochrony - całodobowo w systemie zmianowym (24 godziny),  

(ii) 1 pracownik ochrony  - w godzinach 730 do 1530 ( 8 godzin), 

d) w obiekcie przy ulicy Juliusza Słowackiego 7 w Radomiu:  

(i) 8 pracowników ochrony - całodobowo w systemie zmianowym (24 godziny),  

3) pracownicy ochrony wymienieni w pkt 2, zostaną zatrudnieni przez Wykonawcę3 w 

oparciu o następujące zasady:  

a) umowa o pracę zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy,  

b) wymiar czasu pracy – pełen etat, 

c) miejsce wykonywania pracy – wpisane w umowę o pracę, odpowiednio:  

(i) Jasna 2/4 w Warszawie, 

                                                 
2
 w obiekcie Jasna 2/4 w Warszawie w miesiącach czerwiec, lipiec sierpień pracownik obsługi szatni nie będzie 

świadczył usług ochrony, fakt ten został odzwierciedlony w kosztorysie ofertowym (Załącznik Nr 2).  
3
 za wyłączeniem agencji pracy tymczasowej w rozumieniu Ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników 

tymczasowych. 
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(ii) Pankiewicza 4 w Warszawie, 

(iii) Jasna 1 w Warszawie, 

(iv) Juliusza Słowackiego 7 w Radomiu.  

d) wynagrodzenie nie mniejsze niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalone na 

podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę w danym roku kalendarzowym, 

e) w przypadku pracowników wykonujących pracę w porze nocnej - dodatek do 

wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej, 

3. Obowiązek wykazania, że pracownicy wykonujący usługę ochrony są zatrudnieni na umowę o 

pracę w pełnym wymiarze czasu pracy spoczywa na Wykonawcy, na zasadach określonych w 

umowie, Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć: 

1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego, 

zawierające w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju 

umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia 

w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 

(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 

umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (tj. w szczególności  bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL 

pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i 

wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 
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osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych. 

4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów wymienionych w ust. 3 będzie traktowane 

jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących usługi na podstawie 

umowy o pracę i jest zagrożone sankcją kary umownej określonej w § 23 ust. 1 umowy. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę 

lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

6. Zawarcie dwóch umów o pracę z tym samym pracownikiem będzie uznane przez 

Zamawiającego za próbę obejścia przepisów o czasie pracy i wynagradzaniu za godziny 

nadliczbowe, zwłaszcza gdy pierwotny zakres obowiązków pracownika będzie podobny do tego 

przypisanego do nowego zatrudnienia. 

7. Usługi będą świadczone przez osoby wskazane w załączniku do umowy „Wykaz pracowników 

ochrony skierowanych do realizacji zamówienia”, który Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

przed podpisaniem umowy. W przypadku zmiany składu osobowego pracowników ochrony 

Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie, każdorazowo do aktualizacji tego wykazu, nie 

później jednak niż przed przystąpieniem danej osoby do pracy.  

8. Pracownicy ochrony realizujący usługę w obiektach Zamawiającego, muszą posiadać aktualne 

badania lekarskie oraz szkolenia z zakresu BHP. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 

Zamawiającemu dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego szkolenia BHP, nie 

później  niż przed przystąpieniem danej osoby do pracy. 

9. Wykonawca oświadcza, że pracownikami świadczącymi usługi będą osoby, które nie figurują w 

Krajowym Rejestrze Karnym, co zostanie potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy 

zamieszczonym w formularzu ofertowym.  

10. Wykonawca zobowiązany będzie ewidencjonować czas pracy zatrudnionych pracowników 

ochrony, z uwzględnieniem tożsamości danej osoby oraz czynności jakie wykonuje (grafik i lista 

obecności które podlegają kontroli i ewidencji dla celów dowodowych przez Zamawiającego).  

 

Art. 8. PODWYKONAWWSTWO. 

1. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę, dopuszcza się odstępstwa w następującym zakresie: 

1) możliwość zlecenia podwykonawstwa w zakresie przyjazdu grup interwencyjnych,  

2) możliwość zlecenia podwykonawstwa w zakresie usług centrum monitoringu. 
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2. W przypadku zlecenia podwykonawstwa w tym zakresie Wykonawca składa stosowne 

oświadczenie w formularzu ofertowym.  

3. Po podpisaniu umowy z Zamawiającym, Wykonawca w terminie 3 dni zobowiązany będzie do 

przedstawienia umów o podwykonawstwo w tym zakresie, pod rygorem rozwiązania umowy z 

winy Wykonawcy.  

7. Wykonawca ponosi winę za działania zatrudnionego podwykonawcy w oparciu o przepisy art. 

429 Kodeksu cywilnego. 

 

Art. 9. OFERTY WARIANTOWE I ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE . 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

Art. 10. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA. 

Termin realizacji zamówienia obejmuje okres:  

1) dla lokalizacji o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 3 (Jasna 2/4 w Warszawie, Słowackiego 

7 w Radomiu) przez okres 24 miesięcy tj. od dnia 01.06.2017r. od godz. 0000 do dnia 

31.05.2019r. do godz. 2400, 

2) dla lokalizacji o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 (Jasna 1 w Warszawie) przez okres 5 

miesięcy tj. od dnia 01.06.2017r. od godz. 0800 do dnia 31.10.2017r. do godz. 1600, 

3) dla lokalizacji o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 (Pankiewicza 4 w Warszawie) przez okres 

22 miesięcy tj. od dnia 01.08.2017r. od godz. 0000 do dnia 31.05.2019 r. do godz. 2400  

 z zastrzeżeniem iż terminy określone w pkt 2-3 mogą zostać zmienione przez Zamawiającego 

w oparciu o klauzule określone w § 20 ust. 2-4 umowy.  
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R O Z D Z I A Ł  I I I .   

W A R U N K I  U D Z I A Ł U  W  P O S T Ę P O W A N I U I  P O D S T A W Y  

O D R Z U C E N I A  

 

Art. 11. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

1. O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca (bądź Wykonawcy 

wspólnie składający ofertę w ramach konsorcjum) który spełnia następujące warunki: 

1) posiada uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i 

mienia realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, wydane na podstawie ustawy 

z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221  z późn. 

zm.); 

2) posiada doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia usług bezpośredniej ochrony osób 

i mienia wykazując iż w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a 

jeżeli okres działalności jest krótszy, zrealizował co najmniej dwa zamówienia w zakresie 

bezpośredniej ochrony osób i mienia w obiektach administracji publicznej4, gdzie wartość 

każdej z wykazanych umów wyniosła nie mniej niż 1 000 000,00 zł (jeden milion zł z VAT) oraz 

potwierdzą to dokumentem (np. referencje, protokół odbioru itp.), że usługa ta została 

wykonana należycie,  

3) posiada odpowiedni potencjał techniczny do wykonania zamówienia wykazując iż:  

a) dysponuje całodobowym centrum (bądź dwoma centrami) monitoringu które obsłuży 

obiekty w Warszawie i Radomiu, w którym zespół wykwalifikowanych operatorów, za 

pomocą specjalistycznego oprogramowania, analizuje na bieżąco sygnały z systemu 

kontroli obchodów oraz systemu antynapadowego, w przypadku zagrożenia przekazując 

informację do odpowiednich grup interwencyjnych (dopuszcza się podwykonawstwo w 

tym zakresie),  

b) dysponuje co najmniej 2 (dwiema) zmotoryzowanymi grupami interwencyjnymi 

wyposażonymi w pojazdy do zadań patrolowych (co najmniej jedna grupa w Warszawie i 

                                                 
4
 ze względu na specyfikę chronionych budynków, wymaga się doświadczenia Wykonawcy w zakresie ochrony obiektów  administracji 

publicznej, za obiekt administracji publicznej uznany będzie: konsulat, prokuratura, sąd, urząd celny, urząd gminy, urząd 
marszałkowski, urząd wojewódzki, urząd miasta, urząd miasta i gminy, urząd powiatowy, urząd pracy, urząd skarbowy, urząd 
statystyczny. 
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co najmniej jedna grupa w Radomiu), gdzie czas przyjazdu grupy interwencyjnej nie może 

przekroczyć 15 minut od zgłoszenia (dopuszcza się podwykonawstwo w tym zakresie),  

4) dysponuje co najmniej 30 osobami posiadającymi legitymację kwalifikowanego pracownika 

ochrony fizycznej, które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia w tym: 

(i) szef ochrony5  (2 osoby) - pracownik Wykonawcy uprawniony do organizowania, 

kierowania i kontrolowania zespołów pracowników ochrony fizycznej: 

 minimum dwuletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w branży usług 

ochrony mienia, 

 legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni z wpisem B, 

 poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych 

o klauzuli „zastrzeżone” oraz aktualne zaświadczenia o odbyciu przeszkolenia z 

zakresu ochrony informacji niejawnych. 

(ii) kierownik zmiany6 (12 osób), pracownik Wykonawcy wyznaczony do kierowania 

pracownikami ochrony (wartowników) na każdej zmianie oraz wyznaczony do obsługi 

urządzeń technicznych: 

 wymagana znajomość obsługi komputera (MS Office), znajomość obsługi systemów 

telewizji dozorowej oraz systemu kontroli dostępu, 

 poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych 

o klauzuli „zastrzeżone” oraz aktualne zaświadczenia o odbyciu przeszkolenia z 

zakresu ochrony informacji niejawnych. 

(iii) wartownik7 (16 osób) pracownik Wykonawcy wyznaczony do służby wartowniczej, 

5) posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 5 000 000,00 zł (pięć 

milionów złotych8) na jeden i wszystkie przypadki, 

6) nie zalega z opłacaniem: 

(i) składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, 

(ii) podatków. 

                                                 
5
 Szef ochrony:          jedna osoba nadzoruje obiekty: Warszawa Jasna 2/4, Warszawa Pankiewicza 4, Warszawa Jasna 1;  

                                    druga osoba nadzoruje obiekt: Radom Juliusza Słowackiego 7. 
6
 Kierownik zmiany:  4 pracowników na obiekcie Warszawa Jasna 2/4, 4 pracowników na obiekcie Warszawa Pankiewicza 4,                  

                                    4 pracowników na obiekcie Radom Juliusza Słowackiego 7. 
7
 Wartownik:             6 pracowników na obiekcie Warszawa Jasna 2/4, 1 pracownik na obiekcie Warszawa Jasna 1, 5 pracowników na 

obiekcie Warszawa Pankiewicza 4, 4 pracowników na obiekcie Radom Juliusza Słowackiego 7. 
8
 W przypadku, gdy suma polisy ubezpieczeniowej wyrażona jest w walucie obcej zamawiający przeliczy sumę polisy na PLN wg 

średniego kursu NBP danej waluty w dniu wszczęcia (publikacji) postępowania. 
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2. Zamawiający nie dopuszcza aby Wykonawca, w celu wykazania swojej zdolności do realizacji 

zamówienia polegał na zasobach podmiotów trzecich, z zastrzeżeniem podwykonawstwa o 

którym mowa w art. 8.  

3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych wykonawcy w inne 

przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy, może mieć negatywny wpływ na realizację 

zamówienia. 

 

Art. 12. WYKAZ OŚWIADCZEŃ ORAZ DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 

SKŁADAJĄC OFERTĘ.  

1. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć nast. dokumenty:  

1) wypełniony formularz ofertowy o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym 

załącznik Nr 1 do specyfikacji, 

2) wyliczony kosztorys ofertowy o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik 

Nr 2 do specyfikacji, 

3) pełnomocnictwo jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik określające zakres 

umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy - 

oryginał lub kopia (odpis) poświadczona(-y) notarialnie, 

4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert,  

5) na potwierdzenie warunku udziału sformułowanego w art. 11 ust. 1 pkt 1 Wykonawca 

składa aktualną koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 

potwierdzającą uprawnienie do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie ochrony 

osób i mienia realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, wydana na 

podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 145, poz. 

1221  2005 r  z późn. zm.), 

6) na potwierdzenie warunku udziału sformułowanego w art. 11 ust. 1 pkt 2 Wykonawca 

składa wykaz zrealizowanych usług9 ochrony osób i mienia, wykaz składany jest wg. wzoru 

określonego w załączniku nr 4 do specyfikacji oraz składa dokumenty potwierdzające, że 

                                                 
9
 W przypadku podania wartości (bez VAT) danej dostawy (usługi) w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na 

wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o 
zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego 
kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. 
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usługi te zostały wykonane należycie (np. poświadczenia, referencje, protokoły odbioru 

itp.),  

7) na potwierdzenie warunku udziału sformułowanego w art. 11 ust. 1 pkt 3 Wykonawca 

składa oświadczenie iż posiada odpowiedni potencjał techniczny do wykonania 

zamówienia, oświadczenie zawarte jest w pkt 11 formularza ofertowego (załącznik Nr 1 do 

specyfikacji), 

8) na potwierdzenie warunku udziału sformułowanego w art. 11 ust. 1 pkt 4 Wykonawca 

składa oświadczenie iż dysponuje odpowiednimi osobami posiadającymi legitymację 

kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, które uczestniczyć będą w wykonywaniu 

zamówienia, oświadczenie składane jest wg. wzoru określonego w załączniku Nr 5 do 

specyfikacji, 

9) na potwierdzenie warunku udziału sformułowanego w art. 11 ust. 1 pkt 5 Wykonawca 

składa opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż                      

5 000 000,00 zł (pięć milionów złotych na jeden i wszystkie przypadki), 

10) na potwierdzenie warunku udziału sformułowanego w art. 11 ust. 1 pkt 6 Wykonawca 

składa zaświadczenia: 

(i) właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające odpowiednio że 

Wykonawca, nie zalega z opłacaniem podatków, 

(ii) właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, 

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub 

społeczne,  

 zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, Wykonawca może przedłożyć zaświadczenia, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 
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R O Z D Z I A Ł  I V .   

Z A S A D Y  P R Z Y G O T O W A N I A  O F E R T Y  

 

Art. 13. PRZYGOTOWANIE OFERTY.  

1. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i musi być sporządzona zgodnie z 

wymogami określonymi w niniejszej specyfikacji. 

2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty 

zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie 

wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę. 

3. Oferta oraz wszelkie dokumenty wymagane w niniejszym postępowaniu muszą spełniać 

następujące wymogi: 

1) oferta musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej na 

maszynie do pisania, komputerze, ręcznie czytelnym pismem,  

2) formularz oferty i wszystkie załączane dokumenty sporządzone przez wykonawcę (również 

te złożone na załączonych wzorach) muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się 

własnoręczny podpis z pieczątką imienną przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do 

reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy, określoną w dokumencie 

rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej,  

3) w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone 

pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do 

reprezentacji wykonawcy, 

4) pozostałe oświadczenia i dokumenty muszą być oryginałami lub kserokopiami 

poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez właściwą osobę(-y), oraz muszą być one 

sporządzone w języku polskim, chyba że ogłoszenie stanowi inaczej,  

5) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie 

dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy są poświadczane za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę. Oznacza to, że każdy z Wykonawców poświadcza za 

zgodność z oryginałem wyłącznie te dokumenty, które dotyczą tego Wykonawcy. 
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6) poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie muszą być parafowane 

własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą(-e) ofertę, 

7) określone w specyfikacji dokumenty składające się na ofertę muszą być sporządzone wg 

wzorów i wymogów postępowania, 

8) dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na 

język polski, oryginał tłumaczenia lub kopia tłumaczenia poświadczona za zgodność z 

oryginałem przez wykonawcę. 

4. Zaleca się ponumerowanie stron oferty wraz z załącznikami, oraz połączenie w sposób trwały 

wszystkich kart oferty i załączników. 

5. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie 

czytelnego zapisu o treści pieczęci, np.: nazwa firmy, siedziba lub czytelny podpis w przypadku 

pieczęci imiennej. 

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

rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których 

Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, 

muszą być oznaczone klauzulą: “INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA 

W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 

2003r nr 153 poz. 1503 z poz. zm.)” i dołączone odrębnie do oferty, lecz w tym samym 

opakowaniu co oferta. 

7. Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest dołączyć do oferty 

pisemne uzasadnienie odnośnie do charakteru zastrzeżonych w niej informacji. Uzasadnienie 

ma na celu udowodnienie spełnienia przesłanek określonych w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z 

późn. zm.), tj. że zastrzeżona informacja: 

1) ma charakter techniczny, technologiczny, lub organizacyjny przedsiębiorstwa, 

2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 

3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

8. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, o którym mowa 

w ust. 7 będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie 

przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych 

klauzulą informacji. 
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9. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o stwierdzeniu bezskuteczności zastrzeżenia 

oraz ujawni zastrzeżone informacje. 

 

Art. 14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

Art. 15. WADIUM. 

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 

2. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy 

złotych). 

3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 

4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu, 

2) gwarancjach bankowych, 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych. 

5. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić na konto 

Zamawiającego w NBP O/O Warszawa Nr: 85 10101010 0078 1013 9120 0000. Dowód 

wniesienia wadium w pieniądzu musi zawierać w rubryce „tytułem” sformułowanie ze zwrotem 

„wadium w sprawie nr WSA-ZP-04/2017” i należy załączyć go do oferty. W przypadku 

wniesienia wadium w pieniądzu za moment wniesienia uznaje się moment uznania rachunku 

Zamawiającego. 

6. Zgodnie z umową rachunku bankowego, środki pieniężne – wadia zgromadzone- 

przechowywane na rachunku bankowym są nieoprocentowane. 

7. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w jednej z form wymienionych w ust. 4 pkt 2-3:   

1) musi być załączony w oryginale do oferty,  

2) beneficjentem wadium musi być Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie z 

siedzibą 00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4,  

3) gwarancja musi zawierać w swojej treści zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty 

gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w 

ust. 8. 

8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 
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1) Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń, dokumentów 

potwierdzających udział w postępowaniu lub pełnomocnictw, co spowodowało brak 

możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, 

2) Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

(i) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, 

(ii) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

(iii) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

9. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje 

odrzuceniem oferty Wykonawcy. 

10. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji sporządzone j w języku obcym, 

Zamawiający żąda, aby do oferty zostało złożone jego tłumaczenie na język polski w 

oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

11. Wadium wniesione przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(Konsorcjum) wnoszone w formie innej niż pieniężna musi być wystawiona na wszystkich 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (a nie na jednego czy kilku 

spośród nich).  

 

Art. 16. OPAKOWANIE OFERTY. 

1. Ofertę należy złożyć w kopercie lub zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym bezśladowe 

otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.  

2. Koperty lub opakowania powinny być zaadresowane do zamawiającego: 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, 00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4 z dopiskiem: 

Oferta w postępowaniu na usługi społeczne: „Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia wraz z 

obsługą urządzeń ochrony technicznej w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Warszawie” - SPRAWA WSA-ZP-04/2017 - Nie otwierać przed godz. 1130 dnia 19.04.2017r. 

3. Koperta lub opakowanie winno ponadto być opatrzone nazwą i dokładnym adresem 

wykonawcy. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższych 

warunków przez wykonawców. 
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4. Nie właściwe oznaczenie opakowania (zgodnie z wymogami ust. 2 i 3) zawierającego ofertę, 

spowoduje odrzucenie oferty - jeżeli braki lub błędy w tym zakresie spowodują otwarcie oferty 

przed wyznaczonym terminem. 

 

Art. 17. KOSZT PRZYGOTOWANIA OFERTY.  

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty a Zamawiający 

nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

Art. 18. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ. 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapisów 

niniejszej specyfikacji. Wniosek taki należy przesłać na adres poczty elektronicznej 

zamowienia.publiczne@warszawa.wsa.gov.pl 

2. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, chyba, że wniosek o wyjaśnienie treści wpłynął do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia 13.04.2017 roku do godz. 2400. 

3. Zamawiający zamieści treść wyjaśnienia w Biuletynie Informacji publicznej pod adresem 

www.bip.warszawa.wsa.gov.pl w zakładce Zamówienia publiczne, pod numerem sprawy WSA-

ZP-04/2017 bez ujawniania źródła zapytania. 

4. Jeżeli złożony przez Wykonawcę wniosek o wyjaśnienie: 

1) wpłynął po upływie terminu o którym mowa w ust. 2, 

2) dotyczy kwestii wcześniej wyjaśnionych przez Zamawiającego,  

3) nie dotyczy wyjaśnienia treści ogłoszenia lecz jest postulatem Wykonawcy dotyczący innych 

kwestii  

 w takim przypadku Zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

5. Jeżeli w trakcie prowadzenia postępowania nastąpią rozbieżności pomiędzy treścią specyfikacji 

a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązujące należy przyjąć treść późniejszego (pisma) 

oświadczenia Zamawiającego. 

 

Art. 19. MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI. 

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed 

upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji.  
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2. Dokonaną w ust. 1 modyfikację Zamawiający opublikuje w Biuletynie Informacji publicznej pod 

adresem www.bip.warszawa.wsa.gov.pl w zakładce Zamówienia publiczne, pod numerem 

sprawy WSA-ZP-04/2017. 

3. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji, Zamawiający uzna iż niezbędny jest Wykonawcom 

dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający może przedłużyć termin 

składania ofert. W takim przypadku przepis ustępu 2 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 20. SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTY. 

1. Wykonawca dokonuje obliczenia ceny zgodnie z metodologią określoną w formularzu 

kosztorysu ofertowego (Załącznik Nr 2). 

2. Kosztorys ofertowy został stworzony w formacie Excel, Wykonawca wypełnia zielone pola w 

formularzu, pozostałe pola zostały zablokowane. Kosztorys ofertowy zawiera formuły 

matematyczne które odpowiednio wyliczą wartość przedmiotu zamówienia. Obowiązkiem 

Wykonawcy jest dokonać samodzielnie oceny poprawności dokonanych wyliczeń.     

3. Wartość kosztów pracy pracowników ochrony, wyliczone w kolumnie 10, (pod rygorem 

odrzucenia oferty) nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265), a w szczególności musi uwzględniać:  

1) koszty wynagrodzenia pracownika,  

2) wartość przyznanego dodatku za pracę w godzinach nocnych, 

3) koszty składek na ubezpieczenie społeczne pokrywanych przez pracownika i pracodawcę. 

4. Cena realizacji zamówienia ustalona w wyniku postępowania nie może ulec podwyższeniu w 

trakcie trwania umowy z zastrzeżeniem warunków waloryzacji o których mowa w umowie. W 

związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 

przedmiotu zamówienia. 

5. Wszystkie wartości powinny być podane w PLN i liczone z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

6. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z 

uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie 

zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona oraz inne omyłki 

polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodujące istotnych zmian w treści 

ofert (niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona), w 

tym w szczególności w następujący sposób: 
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1) jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek 

miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową, 

2) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się że 

prawidłowo podano ceny za części zamówienia. 

7. Jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i będzie budzić 

wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z: 

1) wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, lub wynikającymi z odrębnych 

przepisów, 

2) kosztami pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od 

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

 Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących 

elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie 

zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.   

 

Art. 21. WALUTY OBCE. 

Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia z wykonawcą w innej walucie niż złoty polski 

(PLN).  

 

Art. 22. WZÓR UMOWY. 

1. Wzór umowy określony został w załączniku Nr 3.   

2. Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia 

oświadczeniem zawartym w treści formularza ofertowego. Postanowienia umowy ustalone we 

wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę.  

 

Art. 23. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 

1. Najpóźniej z dniem zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy. Zamawiający będzie żądał od wybranego Wykonawcy   

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny oferty (brutto).  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść w jednej lub kilku następujących 

formach:  
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1) w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego NBP O/O Warszawa               

85 1010 1010 0078 1013 9120 0000 z dopiskiem „zabezpieczenie znak sprawy WSA-ZP-

04/2017”  

2) gwarancjach bankowych,  

3) gwarancjach ubezpieczeniowych. 

3. Zabezpieczenie złożone w formie gwarancji, o których mowa w ust. 2 pkt 2-3 musi zawierać 

zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowej na każde żądanie Zamawiającego, do wysokości 

kwoty gwarantowanej - wypłaty Zamawiającemu żądanej kwoty w ramach pokrycia roszczeń z 

tytułu niewykonania umowy bądź nienależytego wykonania umowy. 

4. Zabezpieczenie złożone w formach, o których mowa w ust. 2 pkt 2-3, nie może zawierać 

klauzuli warunkującej zapłatę przez gwaranta należnej kwoty, polegającej na zapisie, że żądanie 

zapłaty powinno być przekazane za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek 

Zamawiającego, który potwierdzi podpisy złożone na żądaniu wypłaty lub polegające na 

żądaniu gwaranta dostarczenia mu kserokopii wzorów podpisów z banku prowadzącego 

rachunek Zamawiającego. Zamawiający posiada rachunek w NBP, który nie świadczy tego 

rodzaju usług.  

5. Na pisemny wniosek Wykonawcy, którego oferta została wybrana, wadium wniesione w 

pieniądzu Zamawiający zaliczy na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
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R O Z D Z I A Ł  V .   

T R Y B  I  Z A S A D Y  W Y B O R U  N A J K O R Z Y S T N I E J S Z E J  O F E R T Y  

 

Art. 24. KRYTERIA OCENY OFERT. 

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający przyjął następujące kryteria:  

1) cena oferty [C]        – waga kryterium 80%. 

2) doświadczenie w realizacji usług ochrony [D]   – waga kryterium 5%. 

3) własne centrum monitoringu [M]      – waga kryterium 5%. 

4) własne grupy interwencyjne [I]     – waga kryterium 5%. 

5) udostępnienie aplikacji [U]      – waga kryterium 5%. 

 

Art. 25. ZASADY OCENY OFERT WEDŁUG USTALONYCH KRYTERIÓW 

1. Kryterium cena oferty [C] 

najniższa cena oferty spośród ocenianych ofert 

C=     --------------------------------------------------------------------  × 80 pkt  

cena oferty badanej  

 

2. Kryterium doświadczenie w realizacji usług ochrony [D]  

Za każdą wykazaną przez Wykonawcę dodatkową usługę, ponad wymagane dwie usługi o których 

mowa w treści art. 11 ust. 1 pkt 2, przyznane zostaną punkty według poniższych zasad: 

1) jeżeli Wykonawca wykaże dwie usługi spełniające warunek udziału, otrzyma – 0 pkt, 

2) jeżeli Wykonawca wykaże trzy usługi spełniające warunek udziału, otrzyma – 1 pkt, 

3) jeżeli Wykonawca wykaże cztery usługi spełniających warunek udziału, otrzyma – 2 pkt, 

4) jeżeli Wykonawca wykaże pięć usług spełniających warunek udziału, otrzyma – 3 pkt, 

5) jeżeli Wykonawca wykaże sześć usług spełniających warunek udziału, otrzyma – 4 pkt, 

6) jeżeli Wykonawca wykaże siedem lub więcej usług spełniających warunek udziału, 

otrzyma – 5 pkt. 

3. Kryterium  własne centrum monitoringu [M]  

W ramach kryterium, przyznane zostaną punkty według poniższych zasad: 
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1) jeżeli Wykonawca wykaże iż posiada własne10 centrum monitoringu które realizować 

będzie określone usługi w trakcie realizacji umowy, otrzyma – 5 pkt, 

2) jeżeli Wykonawca wykaże iż centrum monitoringu nie jest jego własnością i zamierza 

zlecić rzeczone usługi podwykonawcy który dysponuje takim centrum monitoringu - 

otrzyma – 0 pkt, 

4. Kryterium  własne grupy interwencyjne [I]  

W ramach kryterium, przyznane zostaną punkty według poniższych zasad: 

1) jeżeli Wykonawca wykaże iż posiada własne grupy interwencyjne które będą realizować 

określone usługi w trakcie realizacji umowy, otrzyma – 5 pkt, 

2) jeżeli Wykonawca wykaże iż nie posiada własnych grup interwencyjnych i zamierza zlecić 

rzeczone usługi podwykonawcy który dysponuje takim grupami interwencyjnymi - 

otrzyma – 0 pkt, 

5. Kryterium udostępnienie aplikacji [U]  

W ramach kryterium, przyznane zostaną punkty według poniższych zasad: 

1) jeżeli Wykonawca umożliwi Zamawiającemu (poprzez zainstalowany program na jednym 

komputerze Zamawiającego, typu desktop w lokalizacji Jasna 2/4w Warszawie lub 

poprzez stronę internetową) możliwość śledzenia sygnałów z zainstalowanego (sygnały z 

wszystkich obiektów o których mowa w art. 6 ust. 4) systemu kontroli obchodów, 

otrzyma – 5 pkt, 

2) jeżeli Wykonawca nie umożliwi Zamawiającemu możliwości śledzenia sygnałów z 

zainstalowanego systemu kontroli obchodów, otrzyma – 0 pkt, 

6. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która – po zsumowaniu liczby punktów 

uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach – uzyska najwyższą liczbę punktów. 

7. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku lub z większą 

dokładnością, jeżeli przy zastosowaniu takiego zaokrąglenia nie można będzie wyliczyć różnicy 

punktów. 

8. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub 

więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 

spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną.  

9. Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy 

złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Jeśli 
                                                 
10

 własne - będący w wyłącznym posiadaniu Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej w wyłącznym posiadaniu Konsorcjum  
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w wyniku złożenia ofert dodatkowych zostaną złożone ponownie oferty o takiej samej cenie, 

zamawiający może po raz kolejny wezwać do złożenia ofert dodatkowych lub unieważnić 

postępowanie. 
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R O Z D Z I A Ł  V I .   

I N F O R M A C J E  O  T R Y B I E  S K Ł A D A N I A  I  O T W A R C I A  O F E R T  

 

Art. 26. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT. 

1. Ofertę należy złożyć w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Warszawie przy ul. Jasnej 2/4,  do dnia 19.04.2017 r., do godziny 1100. 

2. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone Wykonawcy. 

3. Dla ofert przesłanych pocztą lub w inny sposób, liczy się data i godzina dostarczenia do Biura 

Podawczego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (Warszawa, ul. Jasna 2/4). 

 

Art. 27. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT. 

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Jasnej 2/4 w Sali nr 536 (V piętro) w 

dniu 19.04.2017 r, o godzinie 1130. 

2. Mając na uwadze, iż wyznaczona sala jest poza strefą ogólne dostępną dla osób postronnych - 

osoby zainteresowane, które przybędą na publiczne otwarcie ofert, zobowiązane są do 

odnotowania swojej obecności w recepcji, celem jej wprowadzenia przez pracownika 

Zamawiającego do wyznaczonej sali na teren Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.   

 

Art. 28. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY. 

1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.  

2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i 

formie przewidzianej dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że opakowania (koperty) będą 

zawierały dodatkowe oznaczenie „ZMIANA”/”WYCOFANIE”. 

 

Art. 29. PUBLICZNE OTWARCIE OFERT. 

1. Otwarcie ofert jest jawne.  

2. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda: nazwy (firmy), adresy wykonawców oraz  

ceny. 

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
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4. Niezwłocznie po otwarciu ofert, zamawiający opublikuje w Biuletynie Informacji publicznej pod 

adresem www.bip.warszawa.wsa.gov.pl w zakładce Zamówienia publiczne pod numerem 

sprawy WSA-ZP-04/2017, informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia, 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

3) ceny ofert. 

5. Zamawiający udostępni (w określonym miejscu i czasie) do wglądu jawną część oferty na 

pisemny wniosek zainteresowanego uczestnika postępowania. 
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R O Z D Z I A Ł  V I I .   

R O Z S T R Z Y G N I Ę C I E  P O S T Ę P O W A N I A   

 

Art. 30. OCENA I BADANIE OFERT.  

Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta 

została oceniona jako najkorzystniejsza, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie 

podlega odrzuceniu. 

 

Art. 31. UZUPEŁNIANIE DOKUMENTÓW I WYJAŚNIANIE TREŚCI OFERTY.  

1. Zamawiający wezwie do uzupełnienia Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli 

wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających warunki 

udziału, o których mowa w art. 11 albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego 

oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości uzupełnienia wadium, kosztorysu ofertowego oraz 

formularza ofertowego.  

3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. Wyjaśnienia oferty nie mogą prowadzić do zmiany złożonej oferty z 

zastrzeżeniem zasad poprawiania oczywistej omyłki wskazanej w art. 20 ust. 4. 

 

Art. 32. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY.  

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy:  

1) który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 11, 

2) który pomimo wezwania do uzupełnienia w terminie wskazanym w wezwaniu, nie złożył 

dokumentów potwierdzających warunki udziału lub innych dokumentów niezbędnych do 

przeprowadzenia postępowania, 

3) oferta jest niezgodna z wymaganiami określonymi w specyfikacji, 

4) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, 

5) oferta zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na 

zasadach określonych w art. 20 ust. 4, 

6) oferta została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu, 
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7) zaoferowana cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 

najkorzystniejszej oferty, 

8) Wykonawca nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi 

dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia. 

 

Art. 33. INFORMACJA WYBORZE NAKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. 

O wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu ofert(-y), Zamawiający niezwłocznie 

poinformuje drogą elektroniczną na wskazany w ofercie adres poczty elektronicznej, wszystkich 

Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie.  

 

Art. 34. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

1. Zamawiający udzieli zamówienia (podpisze umowę z Wykonawcą) Wykonawcy, którego oferta 

odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym postępowaniu i została oceniona 

jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.  

2. Zamawiający w przypadku udzieleniu zamówienia zamieści informacje, w Biuletynie Informacji 

publicznej pod adresem www.bip.warszawa.wsa.gov.pl w zakładce Zamówienia publiczne pod 

numerem sprawy WSA-ZP-04/2017, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu z którym 

zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego oraz wartość umowy.  

3. Zamawiający nie udzieli zamówienia, jeżeli: 

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 

najkorzystniejszej oferty, 

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 

przewidzieć; 

4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 w przypadku nieudzielenia zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 

Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, nie przysługuje roszczenie o 

zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. 
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4. W przypadku nieudzielenia zamówienia, przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio.  

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert. 

 

Art. 35. PODPISANIE UMOWY. 

1. Umowa z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą zostanie zawarta 

niezwłocznie po akceptacji wyników postępowania przez Kierownika zamawiającego lub osoby 

przez niego upoważnionej. Powyższa akceptacja stanowi warunek podpisania umowy. 

2. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany, po zakończeniu 

postępowania. Zamawiający skontaktuje się z Wykonawcą wyłonionym w wyniku 

rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania, w celu potwierdzenia daty podpisania umowy. 

W przypadku, gdyby stawiennictwo w wyznaczonym terminie nie było możliwe Zamawiający 

wyznaczy inny termin.  

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje dotyczące osób podpisujących umowę. 

Osoby, które będą podpisywać umowę w imieniu Wykonawcy, muszą przedstawić 

Zamawiającemu przed podpisaniem umowy odpowiednie pełnomocnictwa do wyrażania woli 

w imieniu Wykonawcy, jeżeli umocowanie ich nie wynika z dokumentów załączonych do oferty. 

4. Wszystkie osoby składające podpisy na umowie w imieniu Wykonawcy muszą legitymować się 

posiadanym dokumentem tożsamości. 

5. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawców występujących wspólnie, 

zobowiązani są oni przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych 

podmiotów oraz pełnomocnictwo do zawarcia umowy z Zamawiającym zawierającą co 

najmniej: 

1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego, obejmującego 

swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 

2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 

3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację 

zamówienia. 
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R O Z D Z I A Ł  V I I I .   

P O S T A N O W I E N I A  K O Ń C O W E  

 

Art. 36. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZGODNEGO Z USTAWĄ LUB OGŁOSZENIEM, DZIAŁANIA 

ZAMAWIAJĄCEGO. 

1. Wykonawca może poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami art. 138o ustawy 

Prawo zamówień publicznych lub z treścią niniejszej specyfikacji, czynności podjętej przez 

niego lub zaniechaniu czynności, do której jest zobowiązany na podstawie art. 138o ustawy Pzp 

lub treści specyfikacji. 

2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy czynność albo 

dokona czynności zaniechanej informując o tym wykonawców w sposób przewidziany dla tej 

czynności w art. 138 ustawy Pzp lub niniejszej specyfikacji. 

 

Art. 37. INNE POSTANOWIENIA. 

W kwestiach, które nie zostały wyjaśnione w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają 

odpowiednio stosowane przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny. 

 

Art. 38. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. 

Niniejsze załączniki są integralną częścią specyfikacji:  

1) Wzór formularza oferty - Załącznik Nr 1, 

2) Kosztorys ofertowy (Excel) - Załącznik Nr 2, 

3) Wzór umowy - Załącznik Nr 3, 

4) Wykaz wykonanych usług w zakresie usług ochrony potwierdzający spełnienie warunku 

udziału - Załącznik Nr 4, 

5) Wykaz osób - Załącznik Nr 5, 

6) Protokół wykonanych usług ochrony - Załącznik Nr 6, 

7) Wzór grafiku pracy pracowników ochrony - Załącznik Nr 7. 
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Załącznik nr 1  

 

 
 
Wojewódzki Sąd Administracyjny  
w Warszawie 
ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa 

 

F O R M U L A R Z  O F E R T O W Y   
ZNAK SPRAWY WSA-ZP-04/2017  

 
 

Dane dotyczące Wykonawcy  : 

Nazwa firmy................................................................................................................................. 

Kod, miejscowość, województwo, powiat ……............................................................................ 

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

ulica, nr domu.............................................................................................................................. 

nr NIP....................................nr  REGON....................................,  

adres poczty elektronicznej na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję 

…………………………………………………. 

 

Zobowiązania Wykonawcy  : 

Po zapoznaniu się ze Specyfikacją, Warunkami Umowy, my niżej podpisani oferujemy zrealizować 

zamówienie pn. „Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia wraz z obsługą urządzeń ochrony 

technicznej w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie” za cenę11: 

 

 

CENA OFERTY BRUTTO WYNOSI:.................................……....................zł 

(słownie: .....……........................................................................................................) 

 

 

 

 

                                                 
11 podana cena musi być zgodna z wartością brutto wyliczoną w kosztorysie ofertowym (załącznik nr 2) 

 

 
 

(pieczęć Wykonawcy  ) 
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1. OŚWIADCZAMY, że w przy realizacji przedmiotu zamówienia, przez cały okres świadczenia umowy, zatrudnimy 

wszystkich pracowników ochrony, o których mowa w § 7 umowy w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie 

umowy o pracę w oparciu o dyspozycję ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502) i 

uwzględniliśmy wszelkie koszty z tego tytułu.  

2. OŚWIADCZAMY, że w przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudnimy pracowników, którzy nie figurują w 

Krajowym Rejestrze Karnym. 

3. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją oraz zdobyliśmy wszystkie konieczne informacje potrzebne do 

właściwego wykonania zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.  

4. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z warunki umowy, zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej Oferty do 

zawarcia umowy na określonych w tej umowie warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego.  

5. OŚWIADCZAMY, że akceptujemy warunki płatności, określone przez Zamawiającego. 

6. OŚWIADCZAMY, że wnieśliśmy wadium w kwocie 20 000 zł w formie ……………………………………………………………………. 

7. OŚWIADCZAMY, że wniesiemy/wpłacimy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości 

umowy (ceny oferty brutto) w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

8. UWAŻAMY się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji, czyli przez okres 30 dni od upływu 

terminu składania ofert. 

9. OŚWIADCZAMY, iż za wyjątkiem dokumentów wymienionych w pkt. 10 niniejszej Oferty, oferta nasza oraz 

wszelkie oświadczenia i zaświadczenia złożone przez nas w trakcie niniejszego postępowania są jawne i nie 

zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. 

10. OŚWIADCZAMY, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania stanowią informacje zawarte w 

następujących dokumentach: ........................................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11. OŚWIADCZAMY, iż: 

1) posiadamy  * 

a) własne centrum (centra) monitoringu zlokalizowane ………………………………………………….…………..………………… 

…………………………………………………. które obsłuży/obsłużą obiekty Zamawiającego w Warszawie i Radomiu,  

b) własne grupy interwencyjne które obsłużą obiekty Zamawiającego w Warszawie i Radomiu, gdzie czas 

przyjazdu grupy interwencyjnej nie może przekroczyć 15 minut od zgłoszenia do centrum monitoringu. 

2) nie posiadamy  * 

a) własnego centrum monitoringu które obsłuży obiekty Zamawiającego w Warszawie i Radomiu a 

wykonanie tej części zamówienia powierzymy następującym podwykonawcom ……………………………………… 

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

b) własnych grup interwencyjnych które obsłużą obiekty Zamawiającego w Warszawie i Radomiu, a 

wykonanie tej części zamówienia powierzymy następującym podwykonawcom 

…………………………………………………………………………………………… gdzie czas przyjazdu grupy interwencyjnej nie 

może przekroczyć 15 minut od zgłoszenia do centrum monitoringu. 

12. OŚWIADCZAMY, iż: 
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1) udostępnimy * Zamawiającemu możliwości śledzenia sygnałów z zainstalowanego systemu kontroli 

obchodów oraz systemu antynapadowego poprzez aplikację (nazwa programu) ………………………………………………..  

w następujący sposób: …………………………………………….………………………………………………………………………………………….., 

2) nie udostępnimy * Zamawiającemu możliwości śledzenia sygnałów z zainstalowanego systemu kontroli 

obchodów oraz systemu antynapadowego. 

13.  OFERTĘ niniejszą składamy na ………….. kolejno ponumerowanych stronach. 

14. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i 

prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art.297 k.k.). 

15. W przypadku konieczności udzielenia wyjaśnień dotyczących przedstawionej oferty prosimy o zwracanie się do:  

Imię i nazwisko ..................................................., tel. .................................., email:…………………………………….……………… 

(W przypadku nie wpisania osoby kontaktowej prosimy o zwracanie się do osoby/osób podpisującej(-ych) ofertę). 

16. OŚWIADCZAMY, że posiadamy status: 

 mikroprzedsiębiorstwa (przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna 

suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro)**, 

 małego przedsiębiorstwa (przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego obrót lub roczna 

suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro)**, 

 średniego przedsiębiorstwa (przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym 

przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów 

euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro)**.  

* zaznaczyć X odpowiednie  

** skreślić niepotrzebne 

17. Do niniejszego formularza przedkładamy poniższe załączniki zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia przedmiotowego postępowania: 

 

1. ……………………………………….. 2. ……………………………………….. 

3. ……………………………………….. 4. ……………………………………….. 

5. ……………………………………….. 6. ……………………………………….. 

7. ……………………………………….. 

8. ……………………………………….. 

9. ……………………………………….. 

10. ……………………………………….. 

11. ……………………………………….. 

12. ……………………………………….. 

 

 

...................................., ......................... 2017 r.      .................................................................................. 
 (miejscowość)                                       ( data)                                                                                                                           (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) Wykonawcy  ) 
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Załącznik Nr 3  

 

W A R U N K I  U M O W Y  
O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 

 

w dniu       …………… roku, w Warszawie pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie  

z siedzibą przy ul. Jasnej 2/4; 00-013 Warszawa, 

 NIP 525-22-83-365, REGON 015608709, zwanym dalej Zamawiającym,  

reprezentowanym przez:  ……………………………………………………..– Dyrektora Sądu, 

a, 

……………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą,  

 

Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z 

przepisami art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2015r. poz.2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020, 1250, 1265, 1579, 1920) pn. „Całodobowa ochrona 

fizyczna osób i mienia wraz z  obsługą urządzeń ochrony technicznej w budynkach Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie”- SPRAWA WA-ZP-04/2017, została zawarta umowa następującej 

treści: 

 

§1 

Zakres umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest:   

1) Część I - całodobowa stała i bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia budynku 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przy ulicy Jasnej 2/4 w Warszawie,   

2) Część II - całodobowa stała i bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia budynku 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przy ulicy Pankiewicza 4 w Warszawie, 

3) Część III - całodobowa stała i bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia budynku siedziby VIII 

Wydziału Zamiejscowego WSA w Warszawie zlokalizowanego w Radomiu przy ul. Juliusza 

Słowackiego 7, 

4) Część IV - stała i bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia pomieszczeń biurowych na III 

piętrze przy ulicy Jasnej 1 w Warszawie w godzinach 800-1600 w dni pracujące Sądu. 

Pomieszczenia biurowe na III piętrze budynku przy ulicy Jasnej 1 o numerach: 301, 302, 303, 

304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312,313, plus pomieszczenia socjalne o powierzchni 

łącznej ~270 m².  
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2. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do monitorowania sygnałów alarmowych oraz 

podejmowania interwencji patrolu na każdy sygnał odebrany przez centrum monitorowania przez 

całą dobę. Wykonawca na własny koszt zamontuje urządzenia umożliwiające przesyłanie sygnałów 

alarmowych (system kontroli obchodów oraz system antynapadowy). Wykonawca zobowiązuje się 

rejestrować przesyłane sygnały alarmowe i udostępniać niezwłocznie na każde żądanie  

Zamawiającego. 

3. Przez pojęcie „ochrona” rozumie się działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom 

przeciwko mieniu i osobom, a także przeciwstawiające się powstaniu szkody wnikającej z tych 

zdarzeń, niedopuszczenie do wstępu osób nieupoważnionych na teren chroniony a także 

zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i osobom trzecim. Ochrona osób polegać będzie na 

działaniach mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej 

pracowników oraz osób przebywających na terenie Sądu. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia na prowadzenie usług objętych 

zamówieniem wydane przez właściwe urzędy oraz posiada odpowiedni sprzęt jak również środki 

łączności radiowej oraz zaopatrzy swoich pracowników w jednolite, dopasowane i schludne ubranie 

służbowe, środki przymusu bezpośredniego, umieszczone w widocznym miejscu identyfikatory oraz 

inne niezbędne środki do prawidłowej realizacji zadań związanych z ochroną osób i mienia w 

obiekcie. 

 

§2 

Rozpoczęcie usług i przekazanie obiektów   

1. Wykonawca rozpocznie świadczenie usług ochrony :  

1) dla lokalizacji o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, 3 od dnia 01.06.2017r. od godz. 0000.  

2) dla lokalizacji o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 4 od dnia 01.06.2017r. od godz. 0800.  

3) dla lokalizacji o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 od dnia 01.08.2017r. od godz. 0000 z 

zastrzeżeniem iż termin ten może zostać zmieniony przez Zamawiającego w oparciu o klauzule 

określone w § 20 ust. 2-4.  

2. Przekazanie obiektu zostanie dokonane protokolarnie z wyprzedzeniem ustalonym w porozumieniu 

z Wykonawcą, lecz nie później niż w terminie ustalonym w ust. 1, przez komisję w skład której 

wchodzić będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. Załącznikiem do protokołu będzie 

oświadczenie Wykonawcy o zobowiązaniu się do przestrzegania poufności informacji i 

dokumentów pozyskanych na potrzeby realizacji ochrony obiektu. 

3. Przed rozpoczęciem wykonywania usług, na co najmniej 4 godziny przed terminem o którym mowa 

w ust. 1, pracownicy ochrony świadczący usługi bezpośredniej ochrony osób i mienia, zobowiązani 



Strona 38 z 67 

 

są do odbycia obowiązkowego przeszkolenia12 stanowiskowego które przeprowadzą wyznaczeni 

pracownicy Zamawiającego w obiektach  o których mowa w § 1 ust. 1.  

4. Najpóźniej w dniu zakończenia świadczenia usług, sporządzony zostanie protokół zdawczy 

pomieszczeń i innych rzeczy przekazanych wcześniej wykonawcy w celu realizacji umowy, przez 

komisję w skład której wchodzić będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. W momencie 

podpisania protokołu, Wykonawca zobowiązany będzie zwrócić Zamawiającemu całą 

dokumentację techniczną, książkę przebiegu służby oraz wszystkie inne dokumenty, uzyskane w 

celu realizacji zamówienia. 

 

§3 

Instrukcja ochrony  

1. Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 14 dni licząc od daty określonej w §2 ust 1 do 

przedstawienia Dyrektorowi Sądu projektu instrukcji ochrony dla obiektów określonych w §1 ust. 1 

z uwzględnieniem charakterystyki obiektów.  

2. Przedstawiony do akceptacji projekt musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, 

uwzględniać charakter obiektu i jego wyposażenie techniczne, służące do zabezpieczenia mienia i 

osób znajdujących się na terenie obiektu.  

3. Dyrektor Sądu w ciągu 14 dni zaakceptuje przedstawiony projekt lub zwróci go Wykonawcy z 

wnioskiem o uzupełnienie lub poprawienie. W takim przypadku Wykonawca ma 3 dni robocze na 

wniesienie korekt lub uzupełnienie projektu. Dyrektor Sądu może również uzupełnić 

zaproponowany projekt instrukcji ochrony albo przedstawić Wykonawcy własną wersję instrukcji 

ochrony (z wyłączeniem ingerencji w procedury działania grupy interwencyjnej Wykonawcy, o ile 

nie są one sprzeczne z obowiązującym prawem).  

4. Po zaakceptowaniu przez Dyrektora Sądu instrukcji ochrony, Wykonawca ma obowiązek 

wprowadzić ją do stosowania przez przeszkolonych w tym zakresie pracowników ochrony.  

5. Pracownicy ochrony w odrębnym oświadczeniu potwierdzą iż zapoznali się i akceptują 

wprowadzoną instrukcję ochrony. 

6. Obowiązkiem Wykonawcy jest świadczenie usług na rzecz Zamawiającego od momentu 

przekazania obiektu do ochrony, zgodnie z opracowaną instrukcją ochrony obiektu i wymaganiami 

określonymi niniejszą umową. 

 

                                                 
12

 Dotyczy pracowników ochrony wyznaczonych do pełnienia pierwszej służby, czas pierwszego szkolenia pracowników ochrony 
Wykonawca musi uwzględnić w cenie świadczonych usług. Pozostali pracownicy ochrony obowiązkowo będą sukcesywnie 
przeszkalani w miarę potrzeb, potwierdzeniem odbycia szkolenia będzie pisemne oświadczenie podpisane przez pracownika 
ochrony. 
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§4 

System kontroli obchodów  

1. Wykonawca w terminie 7 dni licząc od daty określonej w §2 ust 1 zobowiązany jest do 

zainstalowania w obiektach o których mowa w §1 ust. 1 pkt 1-3, po jednym zestawie 

elektronicznego systemu kontroli obchodów13 terenu.  

2. System kontroli obchodów musi zapewnić kontrolę realizacji obchodów przez pracowników 

ochrony w interwale nie dłuższym niż dwugodzinnym: 

1) w  dniach pracy sądu: w godzinach 1600-700,  

2) w dni w których sąd nie pracuje: przez całą dobę.  

3. Urządzenie musi posiadać funkcję automatycznego powiadomienia osób odpowiedzialnych za 

pracę pracowników ochrony (Szef Ochrony i przedstawiciel Zamawiającego) za pomocą wiadomości 

SMS o: 

3) braku obchodu, 

4) niewłaściwej porze obchodu, 

5) niewłaściwej trasie obchodu, 

informacja musi zawierać pełne informacje o nazwie obiektu, adresie, numerze urządzenia 

(nazwie), zdarzeniu dacie, godzinie. 

4. Po każdym miesiącu świadczenia usług Wykonawca zobowiązany jest przedstawić raport 

miesięczny (w formie elektronicznej) z systemu kontroli obchodów. Raport zostanie przesłany na 

adres poczty elektronicznej przedstawiciela Zamawiającego.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do  monitorowania sygnałów alarmowych oraz podejmowania 

interwencji patrolu na każdy sygnał odebrany przez centrum monitorowania przez całą dobę.  

 

§5 

Przekazanie 

1. Zamawiający przekaże nieodpłatnie Wykonawcy: 

1) kopie posiadanej dokumentacji technicznej systemów ochrony technicznej obiektu 

chronionego, w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, 

2) pomieszczenia niezbędne do realizacji umowy oraz jedno pomieszczenie socjalne, 

3) posiadane urządzenia: ręczny detektor wykrywania metalu, skaner rentgenowski do kontroli 

bagażu wnoszonego przez petentów i bramkę do wykrywania przedmiotów metalowych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykorzystywać urządzenia wyłącznie do celów realizacji niniejszej 

umowy i traktować je z należytą dbałością i starannością, tak aby uniknąć jego kradzieży, 

uszkodzenia lub pogorszenia fizycznego stanu.  

                                                 
13

 czytnik i po ~ 30 punktów w każdym obiekcie w Warszawie (Jasna 2/4 oraz Pankiewicza 4 ) oraz czytnik i ~ 8 punktów w obiekcie 
w Radomiu - dotykowych punktów kontrolnych, zainstalowanych w wyznaczonych punktach budynku, wskazanych przez 
Zamawiającego. 
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3. W razie uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży urządzeń z winy Wykonawcy, w tym z winy osób, 

które w jego imieniu wykonują niniejszą umowę, Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia 

wszelkich szkód, jakie Zamawiający poniósł w związku z uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą 

urządzeń.  

4. Wykonawca przyjmuje na siebie materialną odpowiedzialność za sprzęt i pomieszczenia przekazane 

mu przez Zamawiającego i zobowiązuje się zwrócić je po wykonaniu umowy w stanie 

niepogorszonym (poza normalnym zużyciem), a pomieszczenia dodatkowo posprzątane. 

5. W wypadku pogorszenia stanu pomieszczeń lub sprzętu przekraczającego stan zwykłego zużycia, 

Wykonawca będzie zobowiązany w odniesieniu do pomieszczeń – wedle wyboru Zamawiającego – 

do przywrócenia stanu poprzedniego bądź zwrotu kosztów przywrócenia do stanu poprzedniego, a 

w odniesieniu do sprzętu – wedle wyboru Zamawiającego – do przywrócenia stanu poprzedniego 

bądź dostarczenia sprzętu nowego o takich samych lub równoważnych parametrach. 

6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i na osobach pracowników 

Wykonawcy, jakie powstaną w czasie wykonywania Umowy. 

 

§6 

Zasady pracy pracowników ochrony 

1. Ochrona w Warszawie Jasna 2/4 realizowana będzie przez:  

1) dwóch pracowników ochrony fizycznej, (w tym jeden Kierownik zmiany) całodobowo w systemie 

zmianowym14 (24 godziny): 

a) w godz. 700 -1600 w dni pracy sądu – praca wewnątrz obiektu:  

(i) przy drzwiach wejściowych – kontrola ruchu osób z użyciem zainstalowanych urządzeń 

do kontroli osób i prześwietlania bagażu, 

(ii) przy drzwiach wejściowych - obserwacja wejścia, miejsc parkingowych. 

b) w godzinach 1600 – 700 w dni pracy sądu oraz w dni wolne od pracy sądu, dozór budynku, 

wejść prowadzących do budynku, sygnałów alarmowych oraz dodatkowo obchód: 

(i) wewnątrz budynku w godz. 2000-700 – nie rzadziej niż, co dwie godziny, 

(ii) zewnątrz budynku w godz. 2000-700 – w miarę potrzeb, nie mniej niż 2 razy, w tym 

jeden raz przed przekazaniem służby kolejnej zmianie. 

2) jednego pracownika ochrony fizycznej w godz. 730 -1530 w dni pracy sądu - w recepcji (portierni) 

przy wejściu do obiektu chronionego: 

a) prowadzenie ewidencji kluczy, 

b) odbieranie telefonów, 

c) kierowanie ruchem interesantów. 

                                                 
14

 praca zmianowa 24 godz. pracy/48 godz. odpoczynku (w każdym dniu kalendarzowym), zmiana zaczyna się o godz. 7
00

. 
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3) jednego pracownika ochrony fizycznej w godz. 830 -1630 w dni pracy sądu - obsługujący szatnie15 

którego obowiązkiem jest:  

a) wydawanie tóg adwokackich i radcowskich oraz ich przyjmowanie po okazaniu legitymacji 

służbowej,   

b) przyjmowanie okryć  wierzchnich i wydawanie w zamian numeru wieszaka, 

c) wydawanie okryć w zamian za otrzymany numerek wieszaka, 

d) przyjmowanie w depozyt  innych przedmiotów tylko w zamian za numerek, 

e) wydawanie przyjętych depozytów tylko za zwrócony numerek, 

f) sprzątanie szatni każdego dnia na bieżąco oraz  przed jej opuszczeniem. 

 pracownik szatni ponosi materialną odpowiedzialność za przyjęte okrycia oraz inne 

przedmioty przyjęte w depozyt oraz powierzony w użytkowanie sprzęt Zamawiającego, 

stanowiący wyposażenie szatni. 

2. Ochrona pomieszczeń biurowych na III piętrze budynku przy ulicy Jasnej 1 w Warszawie realizowana 

będzie przez jednego pracownika ochrony fizycznej w godz. 800 -1600 w dni pracy sądu: 

a) kontrola ruchu osób, praca wewnątrz obiektu, przy drzwiach wejściowych, 

b) ewentualne interwencje na wezwanie pracowników Zamawiającego.  

3. Ochrona w Warszawie Pankiewicza 4 realizowana będzie przez:  

1) dwóch pracowników ochrony fizycznej, (w tym jeden Kierownik zmiany) całodobowo w systemie 

zmianowym16 (24 godziny): 

a) w godz. 700 -1600 w dni pracy sądu - praca wewnątrz obiektu:  

(i) przy drzwiach wejściowych - z użyciem zainstalowanych urządzeń do kontroli osób i 

prześwietlania bagażu, 

(ii) przy drzwiach wejściowych - obserwacja wejścia do obiektu. 

b) w godzinach 1600 – 700 w dni pracy sądu oraz w dni wolne od pracy sądu, dozór budynku, 

wejść prowadzących do budynku, sygnałów alarmowych oraz dodatkowo obchód15: 

(i) wewnątrz budynku w godz. 2000-700 – nie rzadziej niż, co dwie godziny, 

(ii) zewnątrz budynku w godz. 2000-700 – w miarę potrzeb, nie mniej niż 2 razy, w tym 

jeden raz przed przekazaniem służby kolejnej zmianie. 

2) jednego pracownika ochrony fizycznej w godz. 730 -1530 w dni pracy sądu - w recepcji (portierni) 

przy wejściu do obiektu chronionego: 

a) prowadzenie ewidencji kluczy, 

b) odbieranie telefonów, 

c) kierowanie ruchem interesantów. 

4. Ochrona w Radomiu Słowackiego 7 realizowana będzie przez: 

                                                 
15

 za wyłączeniem trzech miesięcy (czerwiec, lipiec, sierpień)  
16

 praca zmianowa 24 godz. pracy/48 godz. odpoczynku (w każdym dniu kalendarzowym), zmiana zaczyna się o godz. 7
00

, z 
zastrzeżeniem pierwszego dnia pracy gdzie zmiana zaczyna się od godz. 0

00
. 
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1) dwóch pracowników ochrony fizycznej, (w tym jeden Kierownik zmiany) całodobowo w systemie 

zmianowym (24 godziny): 

a) w godz. 700 -1600 w dni pracy sądu - praca wewnątrz obiektu:  

(i) przy drzwiach wejściowych - z użyciem zainstalowanych urządzeń do kontroli osób i 

prześwietlania bagażu, 

(ii) przy drzwiach wejściowych - obserwacja wejścia do obiektu. 

b) w godzinach 1600 – 700 w dni pracy sądu oraz w dni wolne od pracy sądu, dozór budynku, 

wejść prowadzących do budynku, sygnałów alarmowych oraz dodatkowo obchód: 

(i) wewnątrz budynku w godz. 2000-700 – nie rzadziej niż, co dwie godziny, 

(ii) zewnątrz budynku w godz. 2000-700 – w miarę potrzeb, nie mniej niż 2 razy, w tym 

jeden raz przed przekazaniem służby kolejnej zmianie. 

5. Wykonawca zobowiązuje się, ze względu na znaczenie chronionego obiektu, do wyjątkowo 

starannego doboru osób wykonujących zadania z zakresu ochrony osób i mienia. Do realizacji 

ochrony Wykonawca przydzieli etatowych, zatrudnionych na umowę o pracę zgodnie z § 7 ust. 1, 

odpowiednio przeszkolonych i wyposażonych pracowników ochrony posiadających legitymację 

kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej którzy ponadto zostali przeszkoleni na koszt 

Wykonawcy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej17. Pracownicy Wykonawcy skierowani do 

pracy nie mogą posiadać orzeczenia o niepełnosprawności. Wykonawca zobowiązany jest 

skierować do pracy osoby w pełni sprawne zarówno fizycznie jak i psychicznie.  

6. Usługi ochrony wykonywane będą przez wykwalifikowanych pracowników Wykonawcy którzy 

zostaną przeszkoleni przez wyznaczonych pracowników Zamawiającego, każde przeszkolenie 

zostanie odnotowane i potwierdzone stosownym oświadczeniem podpisanym przez pracownika 

ochrony.  

7. Wykonawca najpóźniej w terminie o którym mowa w § 2 ust. 1 przekaże Zamawiającemu imienną 

listę osób, które będą sprawowały ochronę wraz z kopiami ich uprawnień poświadczonymi za 

zgodność z oryginałem (z rozbiciem na poszczególne obiekty).  

8. Wykonawca zobowiązuje się przekazywać upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego do 

25 dnia każdego miesiąca18 wykaz (grafik) pracowników ochrony pełniących służbę ochronną we 

wszystkich obiektach Zamawiającego na następny miesiąc, zawierający imiona i nazwiska 

pracowników ochrony, liczbę godzin pełnionej służby oraz dzień służby, podpisany przez szefa 

ochrony. Grafik służby oraz jego zmiany każdorazowo zatwierdza odpowiednio przedstawiciel 

Wykonawcy w porozumieniu z Zamawiającym. Po zakończeniu każdego miesiąca Wykonawca 

przekazuje zaktualizowany grafik.  

                                                 
17

 szkolenie musi być potwierdzone certyfikatem lub innym dokumentem i kopia zostanie przekazana Zamawiającemu wraz z 
dokumentami pracownika ochrony. 

18
 w pierwszym miesiącu grafik zostanie przekazany najpóźniej do terminu o którym mowa w § 2 ust. 1.  
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9. Maksymalny czas pełnienia służby przez pracownika ochrony na obiekcie Zamawiającego to 24 

godziny z uwzględnieniem wszystkich aspektów prawnych Ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks 

pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502) a w szczególności wymiaru czasu pracy. Zamawiający nie 

dopuszcza odstępstwa w tej sprawie.   

10. Wykonawca zobowiązuje się do informowania drogą elektroniczną Zamawiającego z odpowiednim 

wyprzedzeniem o zmianie osoby sprawującej ochronę (z wyłączeniem przypadku losowego kiedy to 

informacja taka zostanie dostarczona najpóźniej z chwilą stawienia się pracownika ochrony w 

obiekcie).  

11. Do zawiadomienia o którym mowa w ust. 10, Wykonawca załączy skan uprawnień nowego 

pracownika. Pracownicy ochrony mogą podjąć pracę na terenie obiektu tylko i wyłącznie po 

przeszkoleniu przeprowadzonym przez wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie 

obsługi urządzeń technicznych, dozorowych i standardu pracy. W przypadku zmiany pracownika z 

przyczyn losowych szkolenie zostanie przeprowadzone niezwłocznie w dniu podjęcia pracy. 

12. Wykonawca zapewnia niezbędną obsadę przeszkolonych przez Zamawiającego pracowników 

ochrony również w wypadkach nieprzewidzianej nieobecności usprawiedliwionej i 

nieusprawiedliwionej swoich pracowników.  

13. Załoga zespołu patrolowo-interwencyjnego działająca na wezwanie pracownika ochronny, powinna 

się składać z pracowników ochrony posiadających legitymację kwalifikowanego pracownika 

ochrony, umundurowanych, wyposażonych w środki przymusu bezpośredniego. 

14. Wykonawca odpowiadać będzie wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone przez 

pracowników ochrony Wykonawcy oraz osoby trzecie w przypadku nie dołożenia przez 

pracowników ochrony Wykonawcy należytej staranności przy wykonywaniu umowy. 

 

§7 

Zasady zatrudnienia pracowników ochrony 

1. Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio w terminie określonym w § 2 ust. 1, zatrudnić 28 

pracowników ochrony na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy (pełen etat): 

1) w obiekcie przy ulicy Jasnej 2/4 w Warszawie:  

a) 8 pracowników ochrony - całodobowo w systemie zmianowym (24 godziny),  

b) 1 pracownika ochrony (obsługa wejścia) - w godzinach 730 do 1530 ( 8 godzin), 

c) 1 pracownika ochrony (obsługa szatni) - w godzinach 830 do 1630 ( 8 godzin).  

2) w obiekcie przy ulicy Jasnej 1 w Warszawie: 

a) 1 pracownika ochrony - w godzinach 800 do 1600 ( 8 godzin).  

3) w obiekcie przy ulicy Pankiewicza 4 w Warszawie:  

a) 8 pracowników ochrony - całodobowo w systemie zmianowym (24 godziny),  

b) 1 pracownika ochrony  - w godzinach 730 do 1530 ( 8 godzin), 



Strona 44 z 67 

 

4) w obiekcie przy ulicy Juliusza Słowackiego 7 w Radomiu:  

a) 8 pracowników ochrony - całodobowo w systemie zmianowym (24 godziny). 

 Zamawiający nie dopuszcza aby jedna osoba była zatrudniona na więcej niż jednym etacie.  

2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający 

uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. Obowiązek wykazania, że pracownicy wykonujący usługę ochrony są zatrudnieni na umowę o pracę 

na warunkach określonych przez zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca bez 

dodatkowego wezwania raz na kwartał oraz każdorazowe żądanie Zamawiającego w terminie 14 

dni od daty otrzymania wezwania, zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty: 

1) oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, 

których dotyczy wezwanie zamawiającego, zawierające w szczególności: dokładne określenie 

podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 

wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy, 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób 

wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie 

wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków). Kopia umowy/umów 

powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). 

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 

możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę składek 

na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za 

ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopię dowodu potwierdzającego 

zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób 
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zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

4. Jeżeli dokumenty o których mowa w ust. 3 złożone przez Wykonawcę: 

1) będą nie kompletne lub będą zawierać błędy,  

2) będą wskazywać iż Wykonawca nie dochował wymogom zatrudnienia pracowników ochrony 

określonych w art. 7 ust 2 specyfikacji  

 Zamawiający wezwie Wykonawcę, do uzupełnienia lub ich poprawienia w terminie trzech dni 

roboczych, złożenie dokumentów uzupełnionych lub poprawionych uznane będzie za skutecznie 

doręczone w terminie ich ponownego doręczenia. 

5. Nieprzedłożenie dokumentów wymienionych w ust. 3 lub zwłoka w ich przedłożeniu przez 

Wykonawcę będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników 

świadczących usługi na podstawie umowy o pracę i jest zagrożone sankcją kary umownej 

określonej w § 23 ust. 1 pkt 1.  

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę, 

zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest ewidencjonować czas pracy zatrudnionych pracowników ochrony, z 

uwzględnieniem tożsamości danej osoby oraz czynności jakie wykonuje (grafik i lista obecności). 

 

§8 

Obowiązki pracowników ochrony 

1. Pracownicy ochrony zobowiązani są : 

1) do prowadzenia stosownej dokumentacji z przebiegu służby a także, po uzgodnieniu z 

Zamawiającym, dodatkowych rejestrów, 

2) współpracy i współdziałaniu ze służbami publicznymi, w tym z Policją, Strażą Miejską, Strażą 

Pożarną, Pogotowiem Ratunkowym, MPWiK, SPEC i innymi, 

3) zachowania tajemnicy, zwłaszcza w przedmiocie zabezpieczeń obiektów, dyslokacji węzłów 

infrastruktury technicznej i charakteru chronionego podmiotu, 

4) nie palenia wyrobów tytoniowych, spożywania alkoholu w trakcie pełnienia służby, na terenie 

obiektu i przyległym terenie, nie wprowadzania osób postronnych na teren obiektów 

Zamawiającego, 

5) jeżeli przedstawiciel Zamawiającego poweźmie podejrzenie, że pracownik ochrony jest 

nietrzeźwy, może zażądać badania alkomatem należącym do Zamawiającego, w takim 

przypadku pracownik ochrony zobowiązany są poddać się badaniu, zawartość alkoholu w 

wydychanym powietrzu musi wynosić „0” (zero), jeżeli pracownik nie zgodzi się na badanie 

alkomatem będzie świadczyć o tym że zgadza się z postawionym zarzutem nietrzeźwości w 
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miejscu pracy, w takim wypadku przedstawiciel Zamawiającego wyda polecenie zaprzestania 

wykonywania obowiązków służbowych. 

2. Do obowiązków pracownika ochrony w szczególności należy:  

1) nieopuszczanie wyznaczonego posterunku bez pozostawienia zastępcy lub bez zgody 

przedstawicieli Zamawiającego, 

2) natychmiastowe reagowanie na sygnały alarmowe i podjęcie właściwej reakcji, w szczególności: 

a)  sygnał napadu19 w czasie nie przekraczającym jednej minuty, 

b) sygnał centrali sygnalizacji pożarowej w czasie określonym w instrukcji bezpieczeństwa 

pożarowego WSA w Warszawie,   

3) przychodzenie na służbę w stanie zdrowia i trzeźwości umożliwiającym jej pełnienie, 

4) wykonywanie obowiązków w wymaganym ubraniu służbowym o którym mowa w § 10 ust. 1 

pkt 2 w godzinach 7 - 20 w każdym dniu kalendarzowym pracy, 

5) przestrzeganie ustaleń zawartych w zarządzeniach i innych przepisach dotyczących 

ochranianego obiektu,  

6) wykonywanie innych zadań związanych z ochroną budynku doraźnie zleconych przez 

przełożonych oraz wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego, 

7) w przypadku zaistnienia sytuacji stanowiących zagrożenie dla osób lub mienia  Zamawiającego 

podejmowanie interwencji zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie osób  

i mienia oraz zasad stanu wyższej konieczności i obrony koniecznej, korzystanie z pomocy załóg 

interwencyjnych zgodnie z przyjętymi u Wykonawcy procedurami, 

8) w razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 7, niezwłocznie powiadomić wszelkimi 

dostępnymi środkami odpowiednie służby publiczne i przedstawicieli Zamawiającego 

wskazanych w odrębnym wykazie, 

9) ścisłego współdziałania z policją sądową do której zadań należy ochrona bezpieczeństwa i 

porządku publicznego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie która 

odpowiada także za ochronę życia i zdrowia sędziów, pracowników oraz innych osób w czasie, 

gdy wykonują oni czynności wynikające z zadań wymiaru sprawiedliwości, 

10) przechowywanie kluczy od pomieszczeń i każdorazowe odnotowywanie w odpowiedniej 

dokumentacji daty i godziny ich wydania i przyjęcia, 

11) obsługiwanie, kontrolowanie i nadzorowanie ruchu osobowego i towarowego, 

12) monitorowanie oraz reagowanie na wskazania systemów wspomagających ochronę fizyczną,  

13) przeprowadzanie kontroli, po godzinach pracy, stanu zabezpieczenia budynku i pomieszczeń 

pod względem przeciwpożarowym, dostania się osób niepowołanych, skuteczności zamknięć 

okien i drzwi (obchody), 

                                                 
19

 Przycisk napadu zainstalowany w każdej sali sądowej, czytelni akt  oraz pokoju informacji sądowej. 
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14) utrzymywanie w gotowości do natychmiastowego użycia przydzielonych środków przymusu 

bezpośredniego i innego wyposażenia oraz utrzymywanie stałej łączności między pracownikami 

ochrony a bazą, 

15) sumienne i dokładne wykonywanie zadań służbowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa  

i ochrony mienia ochranianego obiektu, 

16) przestrzeganie zasad należytego zachowania się na służbie oraz dbanie o swój wygląd 

zewnętrzny (czyste jednolite umundurowanie, posiadanie w widocznym miejscu identyfikatora 

itp.), 

17) informowanie upoważnionego pracownika Zamawiającego i swoich przełożonych o wszystkich 

nieprawidłowościach zaobserwowanych w trakcie pełnienia służby, mających wpływ na 

bezpieczeństwo pracowników i ochronę obiektu, 

18) ścisłe przestrzeganie dyscypliny pracy, 

19) spożywanie posiłków w pomieszczeniach socjalnych przeznaczonych dla pracowników ochrony.  

 

§9 

Zakres obowiązków Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony poprzez stałą bezpośrednią ochronę fizyczną w obiekcie i 

stałe dozorowanie sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych 

urządzeniach i systemach alarmowych oraz za pośrednictwem załóg patrolowo-interwencyjnych. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) stały dozór i reakcja na sygnały przesyłane, gromadzone i przetwarzane w elektronicznych 

urządzeniach i systemach alarmowych zainstalowanych w obiektach : 

a) Warszawa Jasna 2/4:  

(i) Telewizja dozorowa, 

(ii) Nagłośnienie ewakuacyjne,  

(iii) Centrala Pożarowa, centralki oddymiania klatek schodowych MERCOR, 

(iv) Archiwum (gaszenie oparte na gazie), 

(v) System włamania, napadu i kontroli dostępu, 

(vi) System powiadamiania straży pożarnej. 

b) Radom  

(i) Telewizja dozorowa , 

(ii) Elektroniczna kontrola dostępu z instalacją wykrywania włamań i napadu, 

(iii) Centrala Pożarowa + oddymianie, 

(iv) Archiwum - gaszenie oparte na gazie.  
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2) całodobowa fizyczna ochrona obiektu wraz z wyposażeniem przed zniszczeniem, dewastacją i 

kradzieżą, w tym włamaniem; kontrola zagrożenia pożarowego, zapobieganie czynom 

chuligańskim i innym czynom sprzecznym z porządkiem prawnym, 

3) patrolowanie obiektu w określonych odstępach czasowych, 

4) asystowanie przy przenoszeniu (przewożeniu) na terenie obiektu dokumentów niejawnych oraz 

akt sądowych oraz uniemożliwianie dostępu osobom nieuprawnionym do dokumentów 

przechowywanych w siedzibie Wydziału Zamiejscowego w Radomiu Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie, 

5) współdziałanie z zespołem patrolowo-interwencyjnym oraz w razie konieczności z Policją lub 

innymi służbami, 

6) w przypadku zaistnienia zagrożenia, usiłowania lub dokonania przestępstwa przeciwko życiu, 

zdrowiu lub mieniu w chronionym obiekcie zabezpieczenie miejsca zdarzenia przed zatarciem 

dowodów pozostawionych przez sprawców i powiadomienie Policji, 

7) w przypadkach zdarzeń nadzwyczajnych, w sytuacjach niecierpiących zwłoki powiadamianie – 

na zlecenie Zamawiającego lub samoistnie odpowiednich służb miejskich oraz zabezpieczenie 

miejsca tych zdarzeń, 

8) kierowanie ruchem interesantów oraz udzielanie im niezbędnej pomocy i informacji, 

9) umożliwienie wstępu na teren obiektu odpowiednim służbom, np. sprzątającym, wywożącym 

śmieci, itd. - również w dni wolne od pracy Zamawiającego,  

10) udzielanie pomocy w tym także pierwszej pomocy przedmedycznej pracownikom chronionej 

jednostki na ich prośbę lub w przypadkach zagrożenia,  

11) bieżące informowanie na piśmie (wpis do książki przebiegu służby) oraz ustnie Zamawiającego 

o każdej nieprawidłowości, awarii, o przyjeździe załóg patrolowo-interwencyjnych oraz 

niesprawności istniejących w jednostce systemów monitoringu, antywłamaniowego, ppoż itp., 

12) wykonywanie innych czynności z zakresu ochrony zleconych przez przedstawicieli 

Zamawiającego, 

13)  prowadzenie odpowiedniej dokumentacji wymaganej w instrukcji ochrony (księga przebiegu 

służby, rejestr osób pozostających po godzinach pracy, ewidencja kluczy) w każdym 

chronionym obiekcie, 

14)  uniemożliwienie wstępu osobom nieupoważnionym po godzinach pracy, 

15)  systematyczny obchód ciągów komunikacyjnych po godzinach pracy Zamawiającego celem 

wykluczenia obecności osób trzecich w obiekcie i sprawdzanie stanu zamknięć i plomb, 

patrolowanie terenu w ustalonych odstępach czasowych. Odnotowanie w księdze przebiegu 

służby godzin obchodu oraz przez elektroniczny system kontroli obchodu. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować: 
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1)  grupę stałych pracowników ochrony utrzymując przez cały okres świadczenia umowy stały 

skład bez zbędnej fluktuacji kadr oraz ponadto:  

2) gotowość i interwencję załóg patrolowo-interwencyjnych20, które podejmą czynne działania 

ochronne zmierzające do likwidacji zagrożenia, natychmiast po uzyskaniu sygnału o zagrożeniu. 

Czas ich dotarcia do obiektu od momentu zgłoszenia wynosi nie dłużej niż 15 minut przez całą 

dobę licząc od chwili wezwania, 

3) uczestnictwo pracowników ochrony Wykonawcy w szkoleniach i zebraniach organizacyjnych 

wyznaczanych przez Zamawiającego, 

4) pracownikom sprawującym ochronę wg. niniejszej umowy szkolenie z zakresu BHP, pierwszej 

opieki przedmedycznej, stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz specjalistyczne 

szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej,  

5) przyjąć do stosowania21 przez pracowników ochrony obowiązującej u Zamawiającego Instrukcji 

Bezpieczeństwa Pożarowego, zasad dotyczących wejścia do budynków oraz zasad dotyczących 

prowadzenia monitoringu przy użyciu sprzętu rejestrującego obraz i dźwięk, 

6) pracownicy ochrony stawiali się do pracy w godzinach określonych przez Zamawiającego, w 

kondycji fizycznej (odpowiednie warunki psychomotoryczne oraz trzeźwość) gwarantującej 

właściwe wypełnienie obowiązków służbowych. 

4. Wykonawca oświadcza, że w swojej strukturze posiada patrole interwencyjne.  

 

§10 

Wyposażenie pracowników ochrony 

Wykonawca od pierwszego dnia świadczenia umowy zobowiązany jest: 

1) wyposażyć pracowników ochrony w bezprzewodowe środki łączności, telefon komórkowy lub 

radiostację o przydzielonej częstotliwości przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) - każdy 

pracownik powinien mieć krótkofalówkę do łączności wewnętrznej oraz co najmniej jeden 

telefon komórkowy do kontaktów na zewnątrz, każdy pracownik ochrony zobowiązany jest do 

poruszania się po terenie obiektu ze środkami łączności wewnętrznej w każdym przypadku, 

2) wyposażyć wszystkich bez wyjątku pracowników ochrony pełniących służbę na terenie 

wskazanych obiektów Zamawiającego w jednolite ubrania wysokiej jakości odpowiednie do 

powagi sądu: marynarka męska lub damska z elanowełny w kolorze czarnym dopasowana do 

sylwetki, spodnie lub spódnica o kroju prostym w kolorze ciemnogranatowym z elanowełny, 

biała koszula z naramiennikami na pagony oraz dwie kieszenie z klapkami (białe), krawat męski 

                                                 
20

 Zgodnie z § 1 ust 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zasad 
uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i 
amunicji (Dz. U. z 2011 r. Nr 245, poz. 1462 z późn. zm.), przez grupę interwencyjną rozumieć należy co najmniej dwóch 
uzbrojonych pracowników ochrony. 

21
 Przez przyjęcie do stosowania należy rozumieć podpisane oświadczenie przez pracownika ochrony i przekazane Zamawiającemu 

iż zapoznał się i zobowiązuje się do stosowania wszystkie obowiązujące instrukcje i zasady obowiązujące na obiekcie.   
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lub damski w kolorze czarnym, trzewiki w kolorze czarnym, plakietki identyfikacyjne z nazwą 

firmy ochraniającej oraz danymi personalnymi pracownika (imię, nazwisko funkcja – 

„PRACOWNIK OCHRONY, KIEROWNIK ZMIANY”), na naramiennikach koszul tzw. pagony - tło 

czarne i napis „ochrona”. 

3) wyposażyć pracowników ochrony w odpowiednie środki techniczne oraz środki przymusu 

bezpośredniego, których stosowanie przez pracowników ochrony dopuszczają przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego, system napadowy wzywający załogi interwencyjne, system 

kontroli obchodów, 

4) wyposażyć pracowników ochrony, w każdym obiekcie o którym mowa w §1 ust. 1, w  co 

najmniej jeden przenośny zestaw pierwszej pomocy wyposażony zgodnie z DIN 13157. 

 

§11 

Kluczowy personel Wykonawcy  

Wykonawca celem profesjonalnego wykonania umowy zobowiązany jest zapewnić kluczowych 

pracowników: 

1) Szefa Ochrony22 do którego będzie należało w szczególności: planowanie, organizowanie i 

sprawowanie nadzoru nad pracą podległych pracowników, prowadzenie wszelkiej 

dokumentacji związanej z zarządzaniem podległymi pracownikami oraz obiektami, 

odpowiedzialność za całokształt pracy pracowników ochrony, kontrolowanie pracowników 

ochrony nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu, co zostanie odnotowane w księdze raportów 

dziennych. Do obowiązków Szefa Ochrony będzie należała również współpraca z 

przedstawicielami Zamawiającego w zakresie całokształtu działań związanych z wykonaniem 

umowy, 

2) Kierownika zmiany23 do którego będzie należało w szczególności (na każdej zmianie) 

dokonywanie wpisów w książce przebiegu służby, sprawdzenie obecności pozostałych 

pracowników ochrony i ich zdolności do pełnienia służby, przekazanie poleceń przełożonych lub 

przedstawicieli Zamawiającego oraz zaznajomienie podległych pracowników ochrony z 

wydarzeniami, które miały miejsce od czasu zakończenia poprzedniej służby, dokonanie 

przeglądu umundurowania i sprawności środków technicznych, sprawdzenie u wybranych 

pracowników ochrony znajomości obowiązków wynikających z przepisów i instrukcji dla danego 

stanowiska lub posterunku oraz przepisów w zakresie stosowania środków przymusu 

bezpośredniego. Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo dokonać sprawdzenia wymaganych 

                                                 
22

 Szef ochrony - minimum dwuletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w branży usług ochrony mienia, legitymacja osoby 
dopuszczonej do posiadania broni z wpisem B, poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych 
o klauzuli „zastrzeżone” oraz aktualne zaświadczenia o odbyciu przeszkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych. 

23
 Kierownik zmiany - wymagana znajomość obsługi komputera (MS Office), znajomość obsługi systemów telewizji dozorowej oraz 
systemu kontroli dostępu, poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli 
„zastrzeżone” oraz aktualne zaświadczenia o odbyciu przeszkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych. 
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umiejętności od Kierownika zmiany, w przypadku gdy nie będzie posiadał wymaganych 

umiejętności, zostanie odsunięty od pracy z jednoczesnym powiadomieniem szefa ochrony 

który zobowiązany będzie do zastąpienia jej inną osobą w czasie nie dłuższym niż jedna godzina 

od zawiadomienia. 

 

§12 

Procedury zabezpieczenia  

1. Pracownicy ochrony w przypadku ujawnienia przez nich czynu zabronionego zobowiązani są do 

zabezpieczenia miejsca zdarzenia, dowodów rzeczowych, a w miarę możliwości do ujęcia sprawcy 

do czasu przybycia Policji. Wszystkie formalności łącznie z pisemnym powiadomieniem organów 

ścigania w związku z popełnieniem przestępstwa spoczywają wówczas na Wykonawcy. 

2. Na okoliczność opisaną w ust. 1 przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy winni sporządzić 

notatkę służbową, niezależnie od czynności Policji. 

 

 

§13 

Podwykonawcy  

1. Wykonawca oświadcza, że następujący zakres przedmiotu zamówienia wykona siłami 

podwykonawców: 

1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Podwykonawcami świadczącymi usługi dla Wykonawcy w zakresie określonym w ust. 1 będą: 

1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

§14 

Odpowiedzialność i ubezpieczenie 

1. Wykonawca odpowiada materialnie za szkody poniesione przez Zamawiającego, wynikłe z powodu 

kradzieży, kradzieży z włamaniem lub rabunku, a także za szkody wynikłe ze zniszczeniem elewacji 

budynków i inne szkody, które zaistniały w chronionym obiekcie Zamawiającego w wyniku 

niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy 

lub będą wynikały z innych przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia szkód rzeczywistych określonych na podstawie wyceny 

wynikającej z protokołu ustaleń sporządzonego przy udziale Wykonawcy. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania związane z 

realizacją umowy przez Podwykonawców. 
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4. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 5 000 000 zł (pięć milionów 

złotych) i zobowiązuje się do utrzymania tego ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania 

umowy oraz do dostarczenia niezwłocznie na wezwanie Zamawiającego kopii polisy tego 

ubezpieczenia. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości za powstałe szkody w zakresie 

odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej. W przypadku powstania szkody Wykonawca 

zobowiązany jest do wypłaty Zamawiającemu odszkodowania w pełnej wysokości poniesionej 

straty, tj. szkody rzeczywistej. 

 

§15 

Standardy  

Wykonawca zobowiązuje się w toku wykonywania umowy postępować z należytą starannością 

wymaganą od podmiotu profesjonalnego, ocenianą z uwzględnieniem zawodowego charakteru 

Wykonawcy, standardów ogólnie przyjętych w obrocie profesjonalnym, zgodnie z przepisami prawa 

obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgodnie z postanowieniami ustawy dnia 22 

sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia oraz przepisów z nią związanych. 

 

§16 

Ewidencja  

1. Wykonawca zobowiązany będzie od pierwszego dnia świadczenia umowy do prowadzenia 

dokumentacji służby, w szczególności książki przebiegu służby, książki ewidencji kluczy, grafik 

służby, rejestru odbytych patroli, wykazu sprzętu i dokumentacji podlegającej 

przekazaniu/przyjęciu przez służbę ochrony obiektu. Przedmiotowe dokumenty po ich wypełnieniu 

lub okresie użytkowania zostają przekazane Zamawiającemu i stają się jego własnością.  

2. W Książce przebiegu służby odnotowywane będą: 

1) każdorazowe zdanie i przejęcie służby wraz z uwagami z przebiegu służby, 

2) godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, 

3) wszelkie wydarzenia, stwierdzone nieprawidłowości, braki, usterki, a w przypadku gdy godzą 

one w bezpieczeństwo ochranianego obiektu niezwłoczne meldowanie o tym przełożonym. 

3. Książka przebiegu służby powinna być prowadzona w nast. zasad:  

1) Książka przebiegu służby powinna być opieczętowana pieczęciami Wykonawcy, trwale 

przeszyta i oplombowana ze wskazaniem ilości zawartych w nim stron (wszystkie strony muszą 

być numerowane), 

2) wpisy powinny zawierać opisy zdarzeń oraz ich uczestników i podjętych czynności, 

3) notatki w Książce przebiegu służby mają być czytelne, 
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4) Książkę przebiegu służby można udostępniać wyłącznie osobom upoważnionym (przez 

Zamawiającego lub kierownictwo Wykonawcy), 

5) Książka(i) przebiegu służby (także archiwalne egzemplarze po zakończeniu wpisów) powinna(y) 

być przechowywana(e) w siedzibie Zamawiającego miejscu niedostępnym dla osób 

postronnych. 

 

§17 

Obowiązki Zamawiającego  

Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w zakresie realizacji przedmiotu 

umowy, w szczególności : 

1) do przekazania obiektów po dacie podpisania umowy, na zasadach określonych w § 2, 

2) zapłaty wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy na zasadach określonych w § 19, 

3) utrzymywać w sprawności zainstalowane przez siebie lokalne systemy alarmowe będące w 

obiekcie,  

4) w przypadku zagrożenia mienia współdziałać z pracownikami ochrony w celu zapobieżenia 

powstania szkody, a w razie jej powstania, do ograniczenia ich rozmiarów, 

5) sporządzić protokół szkody niezwłocznie po powzięciu wiadomości o zaistniałym zdarzeniu oraz 

określić wartość skradzionych lub uszkodzonych przedmiotów w terminie 14 dni od daty 

zdarzenia. 

 

§18 

Kontrola i nadzór 

1. Prawo kontroli realizacji umowy oraz prawo dokonywania wpisów w Książce przebiegu służby 

posiadają upoważnieni pracownicy Zamawiającego o których mowa w § 24 ust. 1 pkt 1 i 2, 

Kierownik Oddziału Administracyjno – Gospodarczego oraz Dyrektor Sądu lub inne osoby wskazane 

odrębnym pismem, wskazane osoby mają prawo: 

1) dokonywać kontroli pełnienia służby ochronnej o każdej porze dnia i nocy, 

2) zwracać uwagę kontrolowanym pracownikom ochrony na stwierdzone niedociągnięcia w czasie 

pełnionej służby, 

3) żądać od kontrolowanych pracowników ochrony usunięcia stwierdzonych niedociągnięć i 

nieprawidłowości, co zostanie potwierdzone odpowiednim wpisem przedstawiciela 

Zamawiającego w książce przebiegu służby, 

4) kontrolować zapisy w książce przebiegu służby, kontrolować zapisy danych z elektronicznego 

systemu kontroli obchodów, 

5) usuwać z posterunku pracowników ochrony: 

a) będących pod wpływem alkoholu, środków odurzających,  
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b) wykonujących swoje obowiązki z naruszeniem zasad obowiązujących w umowie, 

c) wykonujących swoje obowiązki bez wymaganego przeszkolenia lub bez wymaganych 

uprawnień i kwalifikacji, 

 z jednoczesnym powiadomieniem przedstawiciela Szefa Ochrony. 

2. Zamawiający upoważniony jest do kontrolowania pracowników ochrony w każdym czasie a w 

szczególności raporty kontroli obchodów oraz sprawdzenia czasu przyjazdu grupy interwencyjnej 

(bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu).   

3. W przypadku stwierdzenia rażących naruszeń (w szczególności: brak wymaganego przeszkolenia, 

brak wymaganych kwalifikacji lub ewentualne spożycie alkoholu, odurzenie innymi środkami) 

Zamawiający powiadamia Szefa Ochrony, który zobowiązuje się do natychmiastowego usunięcia z 

posterunku takiej osoby i zastąpienia jej inną osobą w czasie nie dłuższym niż jedna godzina od 

zawiadomienia.  

4. Osoba sprawująca nadzór nad ochroną z ramienia Zamawiającego, obowiązkowo raz na dwa 

miesiące sprawdzi w obecności Szefa Ochrony prawidłowość reagowania grupy interwencyjnej 

poprzez ogłoszenie kontrolnego alarmu. Z użycia grupy interwencyjnej Szef Ochrony sporządzi 

każdorazowo protokół, w tym ze sprawdzenia prawidłowości jej reagowania, który powinien być 

przesłany do osób sprawujących nadzór nad ochroną obiektów w ciągu 5 dni od dnia użycia grupy 

interwencyjnej. 

5. Wykonawca oraz osoby bezpośrednio świadczące usługę zobowiązani są do zachowania w  ścisłej 

tajemnicy wszystkich informacji, materiałów itp., z którymi zetkną się podczas wykonywania usługi. 

Pracownicy Wykonawcy nie mogą (pod groźbą kary przewidzianej przepisami prawa) wynosić z 

budynku dokumentów, druków, akt, itp. 

6. Wszelkie informacje o Zamawiającym uzyskane w związku z realizacją niniejszej umowy, w 

szczególności dotyczące systemu ochrony obiektu Zamawiającego stanowią tajemnicę służbową 

Zamawiającego, w rozumieniu ustawy z dnia 22.01.1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. 

U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.). Wykonawca i Zamawiający oraz osoby świadczące pracę na 

ich rzecz w jakiejkolwiek formie oraz osoby, przy pomocy których Strony wykonywać będą 

wzajemne obowiązki zobowiązani są do nie rozpowszechniania informacji stanowiących tajemnicę 

służbową w rozumieniu tej ustawy, pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i karnej. 

 

§19 

Wynagrodzenie i warunki płatności  

1. Strony ustalają, za wykonanie całości przedmiotu umowy całkowite wynagrodzenie w kwocie nie 

przekraczającej ………………………………….zł wraz z należnym podatkiem VAT (słownie: 

………………………………). 
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2. Do 10-go dnia, po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego24 w którym Wykonawca 

świadczył usługi ochrony, Zamawiający przy współudziale Wykonawcy wystawi oddzielnie dla 

każdego obiektu o którym mowa w §1 ust. 1 pkt 1-3, protokół (wg wzoru zał. Nr 7 do Umowy) w 

którym zostanie ustalone wynagrodzenie [P] za świadczone usługi zgodnie z zasadami określonymi 

w ust. 4.  

3. Na podstawie protokołu w którym zostanie ustalone wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w 

ust. 2, Wykonawca wystawi fakturę o wartości wyliczonej w protokole. Brak podpisanego 

obustronnie protokołu odbioru uniemożliwia wystawienie faktury przez Wykonawcę.  

4. Wynagrodzenie [P] o którym mowa w ust. 2 zostanie wyliczone wg następującego wzoru: 

P = W - ( a + b + c +d + e)  

do wyliczonego tak wynagrodzenia zostanie dodana wartość należnego podatku VAT. 

gdzie: 

[W] – wynagrodzenie netto w miesiącu rozliczeniowym, w danym obiekcie o którym mowa w §1 ust. 

1 pkt 1-4 zgodnie ze stawką określoną przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym, 

[a] – potrącenia w wysokości 100,00 zł za każdą stwierdzoną nieobecność pracownika Wykonawcy na 

zmianie lub w przypadku samowolnego opuszczenia miejsca pracy przez pracownika ochrony, 

za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności, 

[b]– potrącenia w wysokości 200,00 zł za każde stwierdzone: 

(i) przystąpienie w danym dniu do pracy pracownika ochrony bez wymaganego ubrania 

służbowego z nazwą firmy Wykonawcy i identyfikatorem pracownika lub w niekompletnym 

umundurowaniu zgodnie z ustalonymi standardami, braku wymaganych środków przymusu 

bezpośredniego lub urządzeń do komunikacji,  

(ii) przystąpienie w danym dniu do pracy pracownika ochrony bez wymaganych uprawnień i/lub 

wymaganych zaświadczeń,     

(iii) podjęcie lub wykonywanie obowiązków przez pracownika ochrony w stanie nietrzeźwości, 

[c]– potrącenia w wysokości 150,00 zł za każdą stwierdzoną niesprawność działania systemu kontroli 

obchodów lub braku realizacji obchodów zgodnie z ustalonym harmonogramem,  

[d]– potrącenia w wysokości 100,00 zł za każdy brak interwencji lub zwłoki w podjęciu interwencji w 

ustalonym czasie:  

(i) na sygnał napadu oraz sygnał centrali sygnalizacji pożarowej o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 

2,  

(ii)  grupy interwencyjnej o którym mowa w § 9 ust. 3 pkt 2,   

[e]– potrącenia w wysokości 50,00 zł: 

                                                 
24

 Za wyłączeniem grudnia 2017 i grudnia 2018  gdzie usługi ochrony świadczone w tych miesiącach będą rozliczone fakturą za pełny 
miesiąc, protokołem odbioru wystawionym do 20 grudnia. Wszystkie zdarzenia które nastąpią po 20 grudnia, kwalifikowane do 
potrąceń o których mowa w ust. 4 zostaną uwzględnione w następnym protokole odbioru. 
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(i) za każde nie przekazanie w danym miesiącu w wymaganym terminie i formie, grafiku służby 

pracowników ochrony - za każdy dzień zwłoki, 

(ii) w przypadku niedotrzymania terminów sporządzenia dokumentów, o których mowa § 3 ust. 1 

lub dokonania w nich stosownych zmian o których mowa § 3 ust. 3 - za każdy dzień zwłoki, 

(iii) w przypadku nie zainstalowania w wymaganym terminie o którym mowa w § 4 ust. 1 systemu 

kontroli obchodów - za każdy dzień zwłoki, 

(iv) za każdy stwierdzony przypadek nie prowadzenia książki przebiegu służby licząc od 

pierwszego dnia świadczenia umowy, 

5. Podstawą potrącenia może być także dowód z nagrania zapisu systemu monitoringu wizyjnego 

Zamawiającego wskazujące naruszenie. Każde zdarzenie będące podstawą do potrąceń, o których 

mowa w ust. 4 zostanie niezwłocznie potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego pocztą 

elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy, odpowiednio o którym mowa w § 24 ust. 2 pkt 1 i 2. 

6. Zapłata za wykonane usługi, dokonana będzie przez Zamawiającego na podstawie przedłożonych 

faktur, w ciągu 14 dni od daty ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego, po potwierdzeniu przez 

Kierownika Oddziału Administracyjno-Gospodarczego prawidłowości danych zamieszczonych w 

fakturze. 

7. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie możliwe koszty związane z wykonaniem 

obowiązków wynikających z umowy, a w szczególności montażu i obsługi systemu kontroli 

obchodów, koszty przybycia i działania grupy interwencyjnej niezależnie od ilości podejmowanych 

interwencji.  

8. Faktury będą wystawione na Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 

Warszawa. 

9. Za datę zapłaty, strony ustalają datę obciążenia konta bankowego Zamawiającego. 

10. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może żądać od Zamawiającego 

odsetek ustawowych. 

11. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie cesji wierzytelności wynikających z realizacji umowy 

na rzecz osób trzecich. 

 

§20 

Termin realizacji umowy  

1. Wykonawca świadczy usługi ochrony: 

1) dla lokalizacji o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, 3 (Jasna 2/4 w Warszawie, Słowackiego 7 w 

Radomiu) przez okres 24 miesięcy  - rozpoczęcie dnia 01.06.2017r. od godz. 0000, zakończenie 

dnia 31.05.2019r. o godz. 2400, 

2) dla lokalizacji o której mowa w § 1 ust. 1 pkt  4 (Jasna 1 w Warszawie) przez okres 5 miesięcy - 

rozpoczęcie dnia 01.06.2017r. od godz. 0800, zakończenie dnia 31.10.2017r. o godz. 1600, z 
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zastrzeżeniem iż termin zakończenia może zostać zmieniony, w oparciu o zasady określone w 

ust. 2-4. 

3) dla lokalizacji o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 (Pankiewicza 4 w Warszawie) przez okres 22 

miesięcy  - rozpoczęcie dnia 01.08.2017r. od godz. 0000, zakończenie dnia 31.05.2019 r. o godz. 

2400 z zastrzeżeniem iż termin rozpoczęcia może zostać zmieniony w oparciu o zasady 

określone w ust. 2-4. 

2. W przypadku zmiany terminu realizacji świadczenia usług o których mowa: 

1) w ust. 1 pkt 2 (Jasna 1 w Warszawie) Zamawiający na co najmniej 30 dni, przed upływem 

planowanego terminu zakończenia realizacji usług dla tej lokalizacji, zawiadomi Wykonawcę iż 

zamierza wydłużyć okres świadczenia usług, wskazując nowy termin zakończenia realizacji usług 

w tym zakresie.    

2) w ust. 1 pkt 3 (Pankiewicza 4 w Warszawie) Zamawiający na co najmniej 14 dni przed upływem 

planowanego terminu rozpoczęcia realizacji usług dla tej lokalizacji, prześle Wykonawcy 

zawiadomienie, wskazując nowy termin rozpoczęcia realizacji usług w tym zakresie. 

3. Zmiana terminu dokonana w oparciu o przesłanki wskazane w ust.  2 pkt 1 powoduje iż:  

1) wynagrodzenie określone w kosztorysie ofertowym, zostanie wypłacone Wykonawcy: 

a) odpowiednio do okresu za jaki świadczone będą usługi ochrony w tym obiekcie,  

b) w przypadku świadczenia usług za okres nie pełnego miesiąca kalendarzowego, 

proporcjonalnie do ilości dni wykonywania usług ochrony w miesiącu rozliczeniowym, w 

tym obiekcie, 

2) Wykonawca nie może podnosić roszczeń z tytułu zmiany terminu, a w szczególności 

dodatkowych roszczeń finansowych z tego tytułu,  

3) tak dokonana zmiana terminu realizacji usług dla tej lokalizacji, nie wymaga sporządzenia 

aneksu do umowy. 

4. Zmiana terminu dokonana w oparciu o przesłanki wskazane w ust.  2 pkt 2 powoduje iż: 

1) Wykonawca zobowiązany będzie: 

a) sporządzić wycenę usług ochrony, na zasadach określonych w umowie oraz kosztorysie 

ofertowym, za okres w którym będą dodatkowo świadczone usługi w tym obiekcie,   

b) przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu sporządzoną wycenę,  

c) wskazać osobę/osoby które świadczyć będą usługi ochrony, 

2) tak dokonana zmiana terminu realizacji usług dla tej lokalizacji, wymaga akceptacji 

Zamawiającego, sporządzonej przez Wykonawcę wyceny usług oraz sporządzenia i podpisania 

przez strony stosownego aneksu do umowy. 
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§21 

Rozwiązanie umowy  

1. Każda ze stron Umowy ma prawo rozwiązać umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.  

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej umowy bez okresu wypowiedzenia w 

przypadku gdy: 

1) Wykonawca nie rozpocznie ochrony obiektu od dnia, w którym zgodnie z umową powinien 

rozpocząć ochronę obiektu, 

2) Wykonawca w przypadku zlecenia podwykonawstwa w dopuszczalnym przez Zamawiającego 

zakresie, nie zawarł stosownych umów i/lub nie przedstawił kopii tych umów w terminie trzech 

dni licząc od daty zawarcia niniejszej umowy,  

3) Wykonawca nienależycie wypełnia obowiązki, określone w instrukcji ochrony lub niniejszej 

umowie i mimo wyznaczenia przez Zamawiającego dodatkowego terminu do usunięcia tych 

nieprawidłowości, nie zostaną one usunięte, 

4) Wykonawca utraci lub zostanie ograniczone jego prawo do prowadzenia działalności, w stopniu 

uniemożliwiającym prowadzenie usług, określonych niniejszą umową, 

5) nastąpi likwidacja lub zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy, 

6) w przypadku świadomego działania Wykonawcy na szkodę Zamawiającego, 

7) wartość kar umownych z tytułu nienależytego wykonania umowy o których mowa w § 23 ust. 1  

pkt 1 i 2 przekroczy wartość 30 000 zł (trzydzieści tysięcy złotych), 

8) w przypadku, gdy wynik kontroli Państwowej Inspekcji Pracy wykaże nieprawidłowości 

dotyczące zatrudnienia pracowników ochrony zatrudnionych na obiektach Zamawiającego, 

zakończone postępowaniem mandatowym przeciwko prawom pracownika określonym w 

Kodeksie pracy, w sprawach o wykroczenia określonych w ustawie dnia 20 kwietnia 2004 roku 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o inne wykroczenia związane z 

wykonywaniem pracy zarobkowej,  

9) Wykonawca nie przedłuży ubezpieczenia o którym mowa w § 14 na cały okres obowiązywania 

umowy. 

3. W przypadku rozwiązania umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 

tytułu wykonania zrealizowanej części umowy. Rozwiązanie niniejszej umowy nie zwalnia stron 

umowy z wykonania ich wzajemnych zobowiązań powstałych, a niewykonanych do dnia jej 

rozwiązania. 
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§22 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości brutto 

umowy określonej w §19 ust. 1 , tj. ……………………………. zł (słownie: …………………………………….) celem 

pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego w przypadku niewłaściwego lub nienależytego 

wykonania umowy.  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione nie później niż w dniu podpisania 

umowy, w formie ………………………………………………….. 

3. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od daty zakończenia 

realizacji niniejszej umowy i uznania jej przez Zamawiającego za należycie wykonaną. 

 

§23 

Kary umowne  

1. Wykonawca zapłaci karę umowną: 

1) w wysokości 500,00 zł, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego iż Wykonawca:  

a) nie zatrudnił pracownika/pracowników ochrony na umowę o pracę, 

b) nie zachował ciągłości zatrudnienia na umowę o pracę pracownika/pracowników ochrony 

na umowę o pracę  

 za każdy dzień kalendarzowy w którym dany pracownik ochrony o którym mowa w § 7 ust. 1, 

wykonywał swoje obowiązki bez zawartej umowy o pracę.  

2) w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki, w przypadku gdy Wykonawca uchybi terminowi 

określonemu w § 7 ust. 3, na przedłożenie dokumentów potwierdzających zatrudnienie 

pracowników na umowę o pracę,  

3) w wysokości 5% całości wynagrodzenia brutto określonego w § 19 ust 1 umowy, z tytułu 

rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w oparciu o przesłanki 

określone w § 21 ust. 2. 

2. Zamawiający może dokonać potrąceń kar umownych z każdej dowolnej płatności na rzecz 

Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

3. Zapłata kary umownej nie wyklucza dochodzenia dalszego odszkodowania na zasadach ogólnych, o 

ile powstała z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy szkoda jest większa, niż 

zapłacona kara umowna. 

 

§24 

Osoby odpowiedzialne za nadzór nad umową  

1. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad prawidłową realizacją umowy oraz uprawnioną, do 

kontaktowania się ze strony Zamawiającego jest:  
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1) w obiektach zlokalizowanych w Warszawie jest: p. Paweł Sobieraj tel. 22 553-70-83, e-mail: 

Pawel.Sobieraj@warszawa.wsa.gov.pl, 

2) w obiekcie zlokalizowanym w Radomiu jest: p. Krzysztof Trzos tel. 48 368-99-27, e-mail: 

Krzysztof.Trzos@warszawa.wsa.gov.pl, 

2. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad prawidłową realizacją umowy oraz uprawnioną, do 

kontaktowania się ze strony Wykonawcy (Szef ochrony) jest:  

1) Wykonawcy w obiektach zlokalizowanych w Warszawie jest p. …………………………., tel. 

…………………………………..,   e-mail:……………………………………………………………….., 

2) Wykonawcy w obiekcie zlokalizowanym w Radomiu jest p. …………………………., tel. 

…………………………………..,   e-mail:……………………………………………………………….., 

3. W przypadku nieobecności osób wymienionych w ust. 1 i 2  strony wyznaczą inne osoby 

odpowiedzialne i wzajemnie się poinformują o tym fakcie. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 

2 nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu §26 ust. 1 jednak wymaga powiadomienia, z co 

najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. 

 

§25 

Korespondencja   

1. Wszelka korespondencja związana z realizacją niniejszej umowy może być doręczana za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej i powinna być kierowana na adresy poczty elektronicznej 

wskazane § 24 w ust. 1 i 2, tak aby można było ustalić bezspornie, kto jest nadawcą 

korespondencji z zastrzeżeniem § 21, § 26 oraz § 27. 

2. Przez fakt nadania korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy rozumieć 

moment przesłania danych przez nadawcę korespondencji na adres poczty elektronicznej w taki 

sposób, że adresat korespondencji mógł się z nią zapoznać. 

 

§26 

Zmiany umowy i waloryzacja  

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość zmiany zawartej umowy w sytuacji obiektywnej konieczności wprowadzenia zmiany, w 

niżej przedstawionym zakresie, z zastrzeżeniem art. 140 ust. 1 i 3 ustawy Pzp.: 

1) zmiany w obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz 

zmiana sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego skutkująca nie 

możliwością realizacji przedmiotu umowy; 



Strona 61 z 67 

 

2) powstania nadzwyczajnych okoliczności (nie będących „siłą wyższą”), grożące rażącą stratą, 

których strony nie przewidziały przy zawarciu umowy; 

3) zmiana danych Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy) lub zmiana wynikająca z 

przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy np.: w formie sukcesji uniwersalnej;  

4) zmiany wynikające z powstania niezgodności pomiędzy zapisami umowy a treścią oferty i/lub 

SIWZ; 

5) zmiany miejsca świadczenia usług, wykonywania świadczeń gwarancyjnych, świadczenia usług 

stanowiących Przedmiot Umowy, oraz zmian adresów tych miejsc w wyniku zmian 

organizacyjnych i/lub zmian adresów Zamawiającego; 

6) wszelkich zmian korzystnych dla Zamawiającego, niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia 

umowy; 

7) wszelkich rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a 

zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej 

interpretacji jej zapisów przez strony; 

3. Strony zobowiązane są zgłaszać wzajemnie w formie pisemnej zmiany adresu do korespondencji w 

terminie 3 dni od zaistnienia zmiany pod rygorem uznania korespondencji kierowanej na 

dotychczasowy adres za skutecznie doręczoną. 

4. W przypadku zaistnienia przesłanek po dacie podpisania umowy, tj. w razie zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług, 

2)  wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę niniejszej umowy, strony 

umowy dokonają stosownej zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w zakresie określonym w 

ust. 8. 

5. Uprawnienie do wezwania o zawarcie aneksu do waloryzacji umowy, przysługują stronie Umowy  

jedynie w przypadku uchwalenia i zgodnego z prawem ogłoszenia zmiany normatywnej na poziomie 

ustawowym lub przepisów wykonawczych, wpływającej na wymiar obciążających stronę 

zobowiązań fiskalnych, kosztów pracy o których mowa w ust. 4. 

6. Wezwanie o zawarcie aneksu do waloryzacji umowy z tytułu zmiany przepisów o których mowa w 

ust. 4, można przekazać stronie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian. 

7. Wezwanie o którym mowa w ust. 6 musi zawierać: 

1) wskazanie podstawy prawnej przepisów w oparciu o które nastąpi waloryzacja wynagrodzenia, 

2) podanie kwoty całkowitej waloryzacji, wraz z rozbiciem na każdy kolejny miesiąc rozliczeniowy 

pozostałego okresu wykonania całości umowy, 

3) szczegółowy sposób wyliczenia kwoty waloryzacji o której mowa w pkt 2, w zakresie określonym 

w ust. 4 pkt 2 i 3 - poświadczony przez biegłego rewidenta. 
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8. W wyniku zawarcia aneksu do umowy w sprawie waloryzacji umowy, wynagrodzenie Wykonawcy 

zostanie zmienione odpowiednio: 

1) w wypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 1, wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy (tj. 

bez podatku od towarów i usług) nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto 

wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług, 

wynikającej ze zmienionych przepisów,  

2) w przypadku zmiany, o której mowa w ust 4 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie 

zmienione o wartość, o jaką wzrosną lub zmniejszą się całkowite koszty wykonania Umowy 

ponoszone przez Wykonawcę, a wynikające z podwyższenia lub zmniejszenia wynagrodzeń 

poszczególnych pracowników biorących bezpośredni udział w realizacji pozostałej do wykonania, 

w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia 

minimalnego obowiązującego po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku 

osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat. 

9. Aneks, o którym mowa w ust. 8, powinien być zawarty przez Strony w terminie 30 dni od daty 

złożenia wezwania. Wynagrodzenie w zmienionej wysokości należne będzie: 

1) od dnia wejścia w życie zmiany – w zakresie określonym w ust. 4 pkt 1, 

2) od momentu ich rzeczywistego wpływu na koszty realizacji zamówienia - w zakresie określonym w 

ust. 4 pkt 2.  

10. Niezawarcie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wezwania, o którym mowa w ust. 

6, Aneksu w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, uprawnia każdą ze stron do rozwiązania 

umowy z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. 

 

§ 27 

Odstąpienie 

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 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. W 

takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 

części umowy. 

 

§ 28 

Przepisy końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z 

dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia. 
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2. Sprawy wynikłe z wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

3. Umowa zawiera …… strony parafowane przez każdą ze stron umowy. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla 

Zamawiającego. 

5. Wykonawca uprawniony jest do podawania w swoich materiałach informacyjnych i reklamowych 

informacji o wykonywanej usłudze na rzecz Zamawiającego, a także do przedstawienia 

Zamawiającego na swojej liście referencyjnej, jedynie po prawidłowym wykonaniu usługi oraz po 

uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego (Referencje).  

 

§29 

Załączniki do umowy 

1. Kosztorys ofertowy.   

2. Formularz ofertowy. 

3. Instrukcja Ochrony Obiektu (po opracowaniu przez Wykonawcę i zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego). 

4. Protokół przekazania budynku oraz oświadczenie o przestrzeganiu poufności. 

5. Imienny wykaz pracowników ochrony wraz z kopiami legitymacji kwalifikowanego pracownika 

ochrony fizycznej wraz z zaświadczeniem o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony 

fizycznej, poświadczenia bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o 

klauzuli „zastrzeżone”, aktualne zaświadczenia o odbyciu przeszkolenia z zakresu ochrony 

informacji niejawnych. 

6. Dowód wpłaty/wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

7. Protokół odbioru usług.  

8. Grafik pracy pracowników ochrony. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 
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Załącznik nr 4  
 
 
 

 
 
 

D O Ś W I A D C Z E N I E  Z A W O D O W E   

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA   

na potwierdzenie warunku udziału określonego art. 11 ust 1 pkt 2  

ZNAK SPRAWY WSA-ZP-04/2017  
 

l.p. 
Nazwa 

Zamawiającego 
 i ew. adres 

Opis i miejsce wykonywania zadania 
Wartość 

zamówienia
 

(brutto)
 

Czas realizacji 
(data 

rozpoczęcia-
data 

zakończenia) 

Nazwa Firmy 
która 

zrealizowała 
zadanie 

1 2 3 4 5 6 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

Uwaga: Należy potwierdzić powyższy wykaz dokumentami (np. referencje, protokół odbioru itp.), że usługa ta została 
wykonana należycie,  

 
 
 
 
 
 

...................................., ......................... 2017 r.      .................................................................................. 

 (miejscowość)                                       ( data)                                                                                      (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) wykonawcy) 

 

 

 

 
 

(pieczęć wykonawcy) 
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Załącznik nr 5  

 
 

 
WYKAZ OSÓB  

 

na potwierdzenie warunku udziału 

określonego w art. 11 ust. 1 pkt 4  

  
ZNAK SPRAWY WSA-ZP-04/2017  

 

 
Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności osoby wskazane w wykazie osób, które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszego postępowania. 
Należy wykazać imienną listę co najmniej 30 osób. Zgodnie z podziałem wskazanym w art. 11 ust. 1 pkt 4 . 

 

 
...................................., ......................... 2017 r.      .................................................................................. 

 (miejscowość)                                       ( data)                                                                                      (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) wykonawcy) 

Lp. 

 

Nazwisko i imię 

 

 

 

 

 

 

Proponowana 
funkcja 

w realizacji 
zamówienia 

 

 

 

 

 

[Szef ochrony/Kierownik 
zmiany/wartownik/ 

pracownik szatni] 

Wymagane doświadczenie i umiejętności 
pracowników ochrony   

 

Legitymacja 
pracownika 
ochrony Nr  

 

 

 

 

 

 

 

 

Poświadczenie 
bezpieczeństwa 
uprawniające do 

dostępu do 
informacji 

niejawnych o 
klauzuli 

„zastrzeżone” 

 

 

[Nr poświadczenia 

ważne na okres do]  

Aktualne 
zaświadczenia o 

odbyciu przeszkolenia 
z zakresu ochrony 

informacji niejawnych 

 

 

 

 

[Nr zaświadczenia z dnia] 

należy opisać : 

- gdzie i w jakim okresie zostało zdobyte wymagane 
doświadczenie pracownika, 

- nr legitymacji posiadania broni,  

 Wartownicy 16 osób - Warszawa i Radom  

  

 

  

X X 

  Szefowie ochrony  - 2 osoby - Warszawa i Radom  
   Szef Ochrony  

- legitymacja osoby dopuszczonej do 
posiadania broni z wpisem B, 

- 2 lata doświadczenia w kierowaniu zespołem 
pracowników ochrony. 

 
 

 

  

  Kierownicy zmiany - 12 osób - Warszawa i Radom 
   Kierownik zmiany  

- znajomość obsługi systemów telewizji 
dozorowej oraz systemu kontroli dostępu, 

-  znajomość obsługi komputera. 

 

  

 

 
 

(pieczęć wykonawcy) 



Strona 66 z 67 

 

Załącznik nr 6  

P R O T O K Ó Ł   
W Y K O N A N Y C H  U S Ł U G  O C H R O N Y  

B Ę D Ą C Y  P O D S T A W Ą  D O  W Y S T A W I E N I A  F A K T U R Y  

 

za miesiąc ..................roku  ............................. usług ochrony wykonanych przez ............................................................... 
dla WSA w Warszawie zgodnie z zawartą umową nr ……………………….…z dnia .................................................. 
Przedstawiciel Zamawiającego           Przedstawiciel Wykonawcy 
................................................................      ........................................................... 

Komisja dokonała w dniu ............................odbioru w 
obiekcie………………………………………………………..………………………………. jakości wykonanych usług ochrony zgodnie z 
ustalonymi standardami zawartymi w umowie.  
W ramach odbioru realizowanych usług ochrony, stwierdzono zgodnie z prowadzoną książką przebiegu służby, oraz 
przekazaną korespondencją, zdarzenia zakwalifikowane do potrąceń zgodnie z zasadami § 19 ust 4 umowy w 
następującej wysokości:

  

1. ……[szt] zdarzeń [………] x  ….………….. PLN = ………..……..PLN  

2. ……[szt] zdarzeń [………] x  ….………….. PLN = ………..……..PLN  

3. ……[szt] zdarzeń [………] x  ….………….. PLN = ………..……..PLN  

4. ……[szt] zdarzeń [………] x  ….………….. PLN = ………..……..PLN  

Sumaryczna wartość potrąceń wyliczonych powyżej wyniesie razem  ………………..……………….…zł
25

   

 

Wynagrodzenie miesięczne  netto za usługi ochrony zgodnie z formularzem ofertowym w kwocie …………………...………... zł  

zostaje pomniejszone o w/w potrącenia w kwocie ……………..……zł   

W konsekwencji powyższego wartość usług do zafakturowania wyniesie odpowiednio …..…………….zł + należy podatek 

VAT  

 

Załączniki do protokołu niezbędne do wystawienia faktury przez Wykonawcę: 

1. zbiorcze zestawie zdarzeń (opis zdarzenia, godzina, data) - na podstawie przesłanej korespondencji do 
przedstawiciela Wykonawcy, zakwalifikowanych do potrącenia zgodnie z § 19 ust 4 umowy, 

2. raport z systemu kontroli obchodów dla każdego obiektu, 
3. grafik służby pracowników ochrony za dany miesiąc wraz z ew. zmianami wprowadzonymi w trakcie tego 

okresu (oddzielnie dla każdego obiektu), 
4. wykaz nowych pracowników ochrony którzy podjęli pracę w danym miesiącu (jeżeli dotyczy).   
Uwagi: 

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

PODPISY KOMISJI 

Przedstawiciel Zamawiającego           Przedstawiciel Wykonawcy - Szef Ochrony danego obiektu  

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

 

 

                                                 
25 

jeżeli nie naliczono należy wpisać słownie „zero” 

[………] należy wpisać symbol literowy zdarzenia zgodnie z § 19 ust 4 umowy np. : 5 [szt] zdarzeń [b] x  200,00  PLN = 1 000,00 PLN 
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G R A F I K  P R A C Y  P R A C O W N I K Ó W  O C H R O N Y    

Załącznik nr 7  

 
 

Legenda :  Kierownik Zmiany 24h                                                                                                                                                                                                                             
                   Pracownik 8h 
                   Pracownik 24h                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                        
Osoby zatwierdzające  

Zamawiający                      Wykonawca 
  

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ……………………………….                                                      Miesiąc/rok ………………………………………… 
 

l.p.  
Imię Nazwisko 

 
Telefon 

Ilość dni w miesiącu 
 

Suma 
godzin 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
1.                                   
2.                                   
3.                                   
4.                                   
5.                                   
6.                                   
7.                                   
8.                                   
9.                                   

10.                                   
11.                                   
12.                                   
13.                                   
14.                                   
15.                                   


