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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

Przedmiot zamówienia: Wykonywanie całodobowej ochrony obiektów i terenu 

Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych 

 
Wymienione w tekście artykuły ustawy dotyczą ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2015.2164 ze zm.). 

 

I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (WFDiF), ul. Chełmska 21, 00-724 

Warszawa; adres strony internetowej: http://www.wfdif.com.pl 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1.Jest to zamówienie na usługi społeczne prowadzone w trybie art. 138o, o wartości mniejszej 

niż kwota określona w rozdziale VI art. 138g ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów: 

a) wskazanych w SIWZ przepisów Ustawy,  

b) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2016 poz. 380 ze zm.), 

c) ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U.2016.1432 ze zm.). 

2. Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne.  

3. W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie, zamieszczone na stronie BIP wszyscy 

zainteresowani Wykonawcy składają oferty wraz z informacjami potwierdzającymi, że nie 

podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w niniejszym postępowaniu. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie całodobowej ochrony obiektów i terenu 

Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych położonych w Warszawie przy ul. 

Chełmskiej 21 oraz Al. Lotników 1 w formie stałej i bezpośredniej ochrony fizycznej oraz 

stałego dozoru sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w 

elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, świadczona w systemie 

zmianowym, całodobowym, realizowana przez specjalistyczną i uzbrojoną formację 

ochrony reprezentowaną przez wykwalifikowanych pracowników ochrony.  

W celu potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę usługi spełniają wymagania 

określone przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do posiadania aktualnego 

certyfikatu ISO potwierdzającego, że Wykonawca działa w oparciu o System Zarządzania 

Jakością zgodny z wymogami ISO 9001, oznaczony jako ISO 9001:2008 – w zakresie 

świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia lub dokumentu równoważnego, 

wydanego przez odpowiedni podmiot uprawniony do kontroli jakości.    

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, wariantowych ani 

równoważnych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną 

odrzucone. 

4. Rodzaj zamówienia: usługi.  

Wspólny słownik zamówień CPV 79710000-4. 

5. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 

6. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale 

podwykonawców jedynie w zakresie usług wykonywanych przez grupę 

interwencyjną.  

http://www.wfdif.com.pl/
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7. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy lub 

rezygnacji z wykonania części zamówienia przez podwykonawcę. 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

Zamówienie będzie wykonywane w okresie od dnia 1 października 2017r. do dnia 30 

września 2019r. 

 

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 

A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 

w postępowaniu określone w art. 22 Ustawy, w tym: 

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej oraz koncesje 

MSWiA na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem.  

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym  

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna, że Wykonawca 

spełnił ww. warunek, jeśli: 

a) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia jest krótszy – w tym okresie – wykonał (lub wykonuje obecnie) co 

najmniej 3 usługi zbliżone rodzajem i wartością do usługi będącej przedmiotem 

niniejszego zamówienia, czyli wykonywał (lub wykonuje obecnie) całodobową 

ochronę obiektów użyteczności publicznej, na którym znajdują się budynki i parking 

dla samochodów; wartość tego zamówienia nie może być mniejsza niż 400.000 zł 

brutto rocznie. Należyte wykonanie (wykonywanie) wykazanego zamówienia (usługi) 

musi zostać potwierdzone stosownym dokumentem; 

b) dysponuje na terenie miasta Warszawy co najmniej trzema załogami interwencyjnymi; 

c) dysponuje taką ilością środków łączności radiowej, (czyli co najmniej jednym 

środkiem łączności radiowej dla każdej z osób strzegących) przeznaczonych dla osób 

wykonywających niniejsze zamówienie, która umożliwi stały kontakt tych osób z 

dyspozytorem; 

d) posiada pozwolenia radiowe; 

e) dysponuje osobami (23 osobami przewidzianymi do wykonania zamówienia), 

posiadającymi pozwolenie na broń palną, posiadającymi niezbędne kwalifikacje 

(przeszkolonymi jako pracownicy ochrony), jak również doświadczenie (co najmniej 

3 lata pracy jako pracownik ochrony) umożliwiające prawidłowe wykonanie usługi, 

przeszkolonymi w zakresie bhp i ppoż. oraz posiadającymi aktualne badania lekarskie 

i nie posiadającymi ograniczeń psychofizycznych stwierdzonych grupą inwalidzką 

uniemożliwiającą lub utrudniającą wykonywanie usługi.   

f)  W celu potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę usługi spełniają wymagania 

określone przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do posiadania 

aktualnego certyfikatu ISO potwierdzającego, że Wykonawca działa w oparciu o 

System Zarządzania Jakością zgodny z wymogami ISO 9001, oznaczony jako ISO 

9001:2008 – w zakresie świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia lub 

dokumentu równoważnego, wydanego przez odpowiedni podmiot uprawniony do 

kontroli jakości.    

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia.  

4. Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

na kwotę co najmniej 5.000.000,00 zł na wszystkie i 3.000.000,00 zł na jedno 

zdarzenie. Ubezpieczenie powinno obejmować cały okres trwania umowy, a jeżeli 
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obejmuje okres krótszy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia umowy 

ubezpieczenia. 

5.  Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie art. 24 

ust.1 pkt 12-23 Ustawy i art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy. 

B. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w następujący   

sposób: 

1. Ocena spełnienia warunków wymienionych w ust. A1  będzie dokonana na podstawie 

„Oświadczenia” (zał. Nr 3  do SIWZ) złożonego przez Wykonawcę oraz dokumentów 

potwierdzających uprawnienia Wykonawcy do prowadzenia działalności gospodarczej 

tj. aktualnej koncesji MSWiA na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie 

objętym zamówieniem.  

2. Dla oceny spełnienia warunku wykonania co najmniej trzech usług zbliżonych do 

usługi będącej przedmiotem niniejszego zamówienia (ust. A 2 a) Zamawiający dokona 

analizy przedłożonego przez Wykonawcę  „Wykazu usług…” (zał. Nr 4 do SIWZ) 

oraz przedłożonych dokumentów.  

3. Ocena spełnienia warunku dysponowania co najmniej trzema załogami 

interwencyjnymi (ust. A 2 b) będzie dokonana na podstawie przedłożonego przez 

Wykonawcę „Formularza ofertowego” (zał. Nr 2 do SIWZ). 

4. Dla oceny spełnienia warunku dysponowania taką ilością środków łączności radiowej, 

która umożliwi stały kontakt osób wykonujących niniejsze zamówienie z 

dyspozytorem (ust. A 2 c) Zamawiający dokona analizy przedłożonego przez 

Wykonawcę „Wykazu środków łączności radiowej” (zał. Nr 5 do SIWZ). 

5. Oceny spełnienia warunku posiadania pozwoleń radiowych (ust. A 2 d) będzie 

dokonana na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę „Formularza ofertowego” 

(zał. Nr 2 do SIWZ). 

6. Dla oceny spełnienia warunku dysponowania osobami, przewidzianymi do wykonania 

zamówienia, posiadającymi niezbędne kwalifikacje, jak również doświadczenie (co 

najmniej 3 lata pracy jako pracownik ochrony) umożliwiające prawidłowe wykonanie 

usługi oraz przeszkolonych w zakresie bhp i ppoż. oraz posiadającymi aktualne 

badania lekarskie i nie posiadającymi ograniczeń psychofizycznych stwierdzonych 

grupą inwalidzką uniemożliwiającą lub utrudniającą wykonywanie usługi (ust. A 2 e) 

Zamawiający dokona analizy przedłożonego przez Wykonawcę zał. Nr 6 („Wykaz 

osób”). 

7. Ocena spełnienia warunku wymienionego w ust. A4 będzie dokonana na podstawie 

przedłożonej przez Wykonawcę opłaconej polisy, w przypadku jej braku innego 

dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 

8.   Ocena spełnienia warunków wymienionych w ust. A5 będzie dokonana na podstawie 

„Oświadczenia” (zał. Nr 8  do SIWZ) złożonego przez Wykonawcę oraz: 

-    aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 

pkt 1 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert; 

 -     aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub 

zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert; 
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-    aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert 

9. Oferta złożona przez podmioty występujące wspólnie spełni powyższe wymagania, 

jeśli podmioty łącznie spełnią warunki wymienione w pkt A2, A3, A4. 

10.  Każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie zobowiązany jest 

spełnić warunki określone w pkt A1 i A5. 

11. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu, polegać na zdolnościach innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, jeśli podmioty te zrealizują 

usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 

nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówieniu. 

 

VI. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 

1) „Formularz ofertowy” - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - wg załącznika 

nr 2 do SIWZ, 

2) aktualne na dzień składania ofert „Oświadczenie”  - wg załącznika nr 3 do SIWZ. 

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w SIWZ 

powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby zamieszcza 

informacje o tych podmiotach w oświadczeniu. W przypadku złożenia oferty wspólnej 

w/w „Oświadczenie….” składa każdy z podmiotów występujących wspólnie, 

     - aktualne na dzień składania ofert „Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu” – 

wg załącznika nr 8 do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych 

podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia 

zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu. W przypadku złożenia 

oferty wspólnej w/w „Oświadczenie….” składa każdy z podmiotów występujących 

wspólnie.     

3) Inne dokumenty: 

- dowód wniesienia wadium, 

- ewentualne pełnomocnictwo,   

- ewentualne zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby. 

2. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust 1 i 5 Ustawy 

należy na wezwanie Zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, 

złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące oświadczenia i 

dokumenty: 

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

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 
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celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy, 

2) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej.  

UWAGA: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 roku poz. 184, 1618 i 1634) z innymi 

Wykonawcami którzy złożyli oferty w postępowaniu lub wykażą, że istniejące między 

nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. 

2a. W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 

Ustawy, należy na wezwanie Zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, 

złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące oświadczenia i 

dokumenty:  

1) „Wykaz usług” (wg załącznika nr 4 do SIWZ) wykonanych w okresie ostatnich 

3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania 

i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem 

dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź 

inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. 

W przypadku świadczeń nadal wykonywanych w/w dowody powinny być wydane nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

2) „Wykaz środków łączności radiowej” – wg załącznika nr 5 do SIWZ; 

3) „Wykaz osób…” – wg załącznika nr 6 do SIWZ; 

4) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 5.000.000,00 zł na wszystkie i 

3.000.000,00 zł na jedno zdarzenie. Dokument musi być aktualny w dniu otwarcia 

ofert; 

5) aktualną koncesję na wykonywanie działalności ochrony osób i mienia wydaną 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst 

jednolity Dz.U.2016.1432) lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany 

do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie 

członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania; 

6) certyfikat ISO 9001:2008 lub inny równoważny dokument potwierdzający, że 

Wykonawca działa w oparciu o System Zarządzania Jakością zgodny z wymogami ISO 

9001. 

2b. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 12-23 Ustawy 

należy na wezwanie Zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, 

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
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zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 

- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

2) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, 

lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert. 

3. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. VI.2., VI.2a. i VI.2b nie są dołączane do 

oferty. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta 

zostanie najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie 

aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw 

do wykluczenia oraz spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. 

4. Postanowienia dotyczące składania dokumentów przez Wykonawców mających 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

1) Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie VI.2 ppkt. 

1) i VI.2b składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego 

likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed terminem składania ofert oraz dokument lub dokumenty potwierdzające, że nie 

zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert.  

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

kraju, w którym miejsce zamieszkania mają osoby, których dotyczą dokumenty, 

wskazane w ppkt. 1) nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt. 1), 

zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio Wykonawcy, 

ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych 

osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym - ze względu na siedzibę 

lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób - 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego. Dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed terminem składania ofert. 

3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę 

mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio 

kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji 

dotyczących przedłożonego dokumentu. 

5. W przypadku, kiedy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia (konsorcjum / spółka cywilna), musi ona spełniać następujące warunki: 

1) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania 

w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

2) Stosowne pełnomocnictwo / upoważnienie wymaga podpisu prawnie 

upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców występujących wspólnie - 
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należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub 

notarialnie poświadczonej kopii. 

3) Oferta winna zawierać oświadczenia o których mowa w pkt VI.1 dla każdego 

Wykonawcy z osobna. 

4) Dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie Zamawiającego, o których mowa 

w pkt. VI.2, VI.2a ppkt 5 i VI.2b,  dotyczą każdego z Wykonawców osobno. 

6. Postanowienia dotyczące składanych w niniejszym postępowaniu dokumentów i 

oświadczeń: 

 1) Oświadczenia Wykonawcy, podmiotów udostępniających zasoby, podwykonawców 

składane są w oryginale, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania ww. 

podmiotów. 

 2) Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej 

za zgodność z oryginałem, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania. 

3) Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, 

podmiot udostępniający zasoby albo Wykonawca wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca - w zakresie 

dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

4) Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia 

podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia 

właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. Pełnomocnictwo należy 

złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 

5) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 

język polski. 

6) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 

kopii dokumentu, innego niż oświadczenie, wyłącznie wtedy, gdy złożona przez 

Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 

prawdziwości. 

7. Postanowienia dotyczące dokumentów dot. podmiotów udostępniających zasoby: 

1) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim 

powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje 

o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt. VI.1. ppkt. 2). 

2) Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, udziału w postępowaniu 

polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, w celu oceny, czy 

Wykonawca będzie dysponował tymi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego 

wykonania niniejszego zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z 

tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów do oferty należy 

dołączyć, w szczególności, zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

3) Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić na wezwanie Zamawiającego 

dokumenty, o których mowa w pkt. VI.2 ppkt 1 i VI.2b  w odniesieniu do podmiotów 

na zdolnościach lub sytuacji których polega na zasadach określonych w art. 22a 

Ustawy. 

8. Zamawiający przewiduje stosownie procedury z art. 26 ust. 2f – 7 Ustawy. 

 

 

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 

ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA 

OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 

UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 
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1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między 

Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się w następujący sposób: 

składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 

1113), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 

Wszelkie inne oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane 

będą przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z 18 lipca 

2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2016r. poz.1030 ) 

lub faksem. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje pocztą elektroniczną 

lub faksem, zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej dokument lub 

informację do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

2. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania 

otrzymały informacje za pomocą poczty elektronicznej lub faksu.  

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące treści 

SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, pod warunkiem, że prośba o 

wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 

w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie udostępniona na stronie internetowej 

Zamawiającego http://bip.wfdif.com.pl . 

4. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:  

   - w sprawach merytorycznych – Jan Lisowiec tel. 22 851 10 27 w godzinach 9.00-14.00. 

   - w sprawach formalnych – Kamil Piechota tel. 22 559 33 98 wew. 398,  

 fax. 22 559 33 98  w godzinach 9.00-14.00. 

- e-mail: piechota.kamil@wfdif.com.pl  

 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Ustala się wadium w wysokości:  

- 20 000,00 PLN, słownie: dwadzieścia tysięcy PLN.  

 

2.Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert. Oferta nie 

zabezpieczona wadium w jednej lub kilku z n.w. form zostanie odrzucona bez 

rozpatrywania.  

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

- pieniądzu;  

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

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

- gwarancjach bankowych;  

- gwarancjach ubezpieczeniowych;  

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

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

Przedsiębiorczości (Dz. U. 2014.1804 z późniejszymi zmianami).  

4.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem przed upływem terminu 

składania ofert, przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej 

przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium 

wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku:  

Bank Gospodarstwa Krajowego 

Nr konta: PL 02 1130 1017 0020 1459 2320 0001   SWIFT: GOSKPLPW 

 

Kopię dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.  
Zamawiający zwróci wadium na warunkach określonych w art. 46 Ustawy. 

http://bip.wfdif.com.pl/
mailto:piechota.kamil@wfdif.com.pl
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IX. TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

2. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

1. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej SIWZ. 

2. Wykonawca sporządzi ofertę zgodnie z poniższym opisem: 

 1) każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę; 

2) zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były parafowane i ponumerowane  

 przez osobę/by uprawnione do reprezentowania Wykonawcy; 

 3) wszelkie miejsca, w których naniesione zmiany (poprawki) muszą być podpisane 

 przez upoważnionego/nych przedstawiciela/li Wykonawcy; 

 4) zaleca się aby wszystkie strony oferty były ze sobą połączone w sposób trwały, 

 uniemożliwiający jej naruszenie (z uwzględnieniem sytuacji opisanej w ust. 4 

 poniżej); 

 5) oferta sporządzona będzie w języku polskim; 

 6) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

 oferty; 

 7) Wykonawca zamieści ofertę w kopercie (opakowaniu), która będzie posiadać 

 następujące oznaczenie:  

„Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych” 

  ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa 

  Oferta na wykonywanie całodobowej ochrony – ZZT/01/2017 

  NIE OTWIERAĆ przed 31.08.2017r., godz. 11.00 

3. Zamawiający wymaga aby oferta Wykonawcy zawierała: 

 1) wypełniony „Formularz ofertowy”  – załącznik nr 2 do SIWZ, 

2) inne wymagane w niniejszej SIWZ dokumenty. 

4. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca winien w sposób nie 

budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią 

tajemnice przedsiębiorstwa. Informacje te należy umieścić w osobnej kopercie, odrębnie 

od pozostałych informacji zawartych w ofercie i oznaczyć klauzulą „TAJEMNICA 

PRZEDSIĘBIORSTWA”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa 

w art. 86 ust. 4 Ustawy. 

5. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian 

lub wycofaniu przed upływem terminu składania ofert. 

 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Miejsce składania ofert: 

  Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych 

  ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa, bud. 16 pok. 6. 

 

2. Termin składania ofert upływa w dniu 31.08.2017r. godz. 10.30.                                

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 31.08.2017r. godz.11.00  w siedzibie Zamawiającego, 

w Sali konferencyjnej budynek nr 4A (typu „Lipsk”) pok. 207. 
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XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Cenę (ryczałtową) oferty należy określić poprzez wycenę (dokonana na podstawie 

kalkulacji własnej) zgodnie z „Opisem przedmiotu zamówienia” (załącznik nr 1 do 

SIWZ). Tak obliczoną cenę należy wpisać do „Formularza ofertowego” (załącznik nr 2 

do SIWZ), w sposób podany w tym formularzu. 

2. Cena musi być podana w PLN, cyfrowo i słownie, z dokładnością do 1 grosza. 

3. Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany poinformować Zamawiającego,  

    czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, wskazując nazwę 

(rodzaj) usługi, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując 

ich wartość bez kwoty podatku VAT. 

4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek 

od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

       5. Cena w ofercie przedstawionej przez Wykonawcę stanowi maksymalne całkowite  

łączne zobowiązanie Zamawiającego z tytułu świadczenia usługi, a także wszystkie 

obciążenia publiczno – prawne. 

 6. Stawka podatku VAT ustalona przez Zamawiającego dla całości niniejszego 

zamówienia wynosi 23%. 

 

XIII. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB OCENY OFERTY: 

1. Kryteriami oceny ofert są: 

- całkowita cena – waga 100%  

   Oferta z najniższą ceną uzyska 100 pkt. 

Punkty będą liczone według następującego wzoru: 

   C= (Cmin :  Cof)  x 100% x 100 pkt gdzie: 

   C – liczba punktów za kryterium ceny ; 

   Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert; 

   Cof  - cena podana w ofercie ocenianej. 

 

2. W toku dokonywania badania i oceny oferty Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawców wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert. 

 

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERT W CELU ZAWARCIA UMOWY 

 

1.  Z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza, zostanie podpisana umowa 

niezwłocznie po zakończeniu wszystkich czynności wynikających z niniejszej 

procedury. Istotne postanowienia umowy zawiera załącznik nr 7 do SIWZ. 

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie się uchylał od zawarcia 

umowy, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą z  pozostałych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia 

postępowania. 

3. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w 

art. 93 Ustawy. 
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4. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy występujący wspólnie przedstawią 

Zamawiającemu (na jego żądanie) umowę konsorcjum spełniającą opisane wymagania. 

Umowa powinna być sporządzona w formie pisemnej i zawierać co najmniej: 

 oznaczenie stron (firma, nazwa, adres, forma organizacyjno-prawna, wskazanie 

rejestrów lub ewidencji działalności gospodarczej), 

 cel gospodarczy i zakresy zadań poszczególnych uczestników konsorcjum, 

 odpowiedzialność solidarną uczestników konsorcjum, 

 okres obowiązywania umowy, 

 określenie sposobu reprezentacji konsorcjum. 

5. W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, przed podpisaniem 

umowy na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 

Zamawiającemu w szczególności wykazu  podwykonawców wykonujących przedmiot 

zamówienia wraz z zakresem zamówienia powierzonego  im do wykonania lub 

zawartą z podwykonawcami umowę. 

6. Przed podpisaniem umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania listy osób, 

które uczestniczyć będą w realizacji zamówienia wraz z informacjami przewidzianymi 

w wykazie osób stanowiącym zał. nr 6 do SIWZ. 

 

 

XV. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

 

XVI. DOPUSZCZALNE ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY ORAZ 

OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN 

Zakres i warunki zmian umowy, zawartej z wybranym w niniejszym postępowaniu 

Wykonawcą, zostały wskazane w  § 14 załącznika nr 7 do SIWZ – Istotne 

postanowienia umowy. 

 

       XVII. INNE INFORMACJE 

1. Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieszcza na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej, informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę 

albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia 

publicznego. W razie nieudzielenia zamówienia Zamawiający niezwłocznie 

zamieszcza na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, informację o nieudzieleniu 

zamówienia. 

2. Wykonawca przystępujący do złożenia oferty powinien osobiście na własną 

odpowiedzialność – sprawdzić miejsca przyszłej realizacji zamówienia oraz jej 

otoczenia w celu oceny, kosztów i ryzyka, czynników koniecznych do przygotowania 

prawidłowej wyceny oferty. 

3. Każdy Wykonawca ponosi ryzyko związane z ewentualną wadliwością informacji 

uzyskanych od osób trzecich. 

 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ:    

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2  - Formularz ofertowy 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków  

Załącznik nr 4  - Wykaz usług 

Załącznik nr 5 – Wykaz środków łączności radiowej 
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Załącznik nr 6 – Wykaz osób  

Załącznik nr 7 – Istotne postanowienia umowy 

Załącznik nr 8 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 

Załącznik nr 9 – Oświadczenie w zakresie grupy kapitałowej                                 

                                                                                      

 

 

ZATWIERDZAM 

Warszawa, dnia 23.08.2017r.      Zastępca Dyrektora WFDiF  

mgr Barbara Bartnik 
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Zał. nr 1 do SIWZ 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

 Przedmiotem zamówienia jest całodobowa ochrona obiektów i terenu Zamawiającego  

Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie (zwanej dalej WFDiF) przy 

ul. Chełmskiej 21 oraz przy Al. Lotników 1 przed kradzieżą, włamaniem oraz pożarem, a 

także przed szkodami wywołanymi wejściem na teren osób nieupoważnionych w czasie 

trwania ochrony. Wykonawca ponosi odpowiedzialność majątkową za wszelkie szkody 

spowodowane w chronionych obiektach powstałe w całym okresie trwania umowy. 

W celu potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę usługi spełniają wymagania określone 

przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do posiadania aktualnego certyfikatu 

ISO potwierdzającego, że Wykonawca działa w oparciu o System Zarządzania Jakością 

zgodny z wymogami ISO 9001, oznaczony jako ISO 9001:2008 – w zakresie świadczenia 

usług będących przedmiotem zamówienia lub dokumentu równoważnego, wydanego przez 

odpowiedni podmiot uprawniony do kontroli jakości.    

 

I. Obiektami podlegającymi ochronie są: 

1. Teren WFDiF położony przy ul. Chełmskiej 21, szczególnie w rejonach ochranianych 

budynków, 

- zabudowania ( tj. 32 budynki o różnej kubaturze i  znaczeniu). Szczególnej ochronie 

podlegają budynki Archiwum Filmowego (bud. nr 26 i 28), które są wpisane do Rejestru 

Wojewody Mazowieckiego na podstawie art. 5 ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i 

mienia (tekst jednolity: Dz.U.2016.1432  ze zm.) – ochrona całodobowa przez 

kwalifikowanych pracowników ochrony z bronią palną (broń krótka), 

- pojazdy znajdujące się na terenie chronionym. 

 

 Powyższa ochrona realizowana jest:  

a) Dowódca zmiany (kwalifikowany pracownik z bronią, zatrudniony na podstawie umowy o 

pracę w pełnym wymiarze czasu pracy) – 1 pracownik  (2 pracowników w ciągu doby, służba 

w systemie 12/24). Jest to posterunek stały nr 1 /PS-1/- całodobowy, dwuzmianowy /7.00 

19.00; 19.00 – 7.00/ wystawiany we wszystkie dni tygodnia, jednoosobowy. Posterunek 

usytuowany w budynku nr 1 /wartownia/ przy bramie wjazdowej na teren WFDiF od strony 

ulicy Chełmskiej. 

b) Pracownik ochrony ( 2 kwalifikowanych pracowników z bronią) – Są to:  

- posterunek stały nr 2 /PS-2/ - jednoosobowy, wystawiany w dniach pracy pracowników 

Archiwum, w godz. 7.00 – 19.00 w holu głównym, przy drzwiach wejściowych bud. 

Archiwum. 

- Patrol nr 1 /P-1/ - całodobowy, dwuzmianowy /7.00 – 19.00; 19.00 – 7.00/ wystawiany we 

wszystkie dni tygodnia, jednoosobowy, patrolowanie terenu zewnętrznego bud. Archiwum.   

c) Pracownik ochrony (niekwalifikowany pracownik bez broni) –   Patrol nr 2 /P-2/ - 

całodobowy, w systemie zmianowym, wystawiany we wszystkie dni tygodnia, jednoosobowy 

(na jednej zmianie). Poza patrolowaniem terenu, do pracownika ochrony należy 

wykonywanie innych zadań zleconych przez Dowódcę zmiany w zależności od bieżących 

potrzeb. 

2. Budynek Administracyjny „Lipsk” na terenie WFDiF przy ul. Chełmskiej 21 wraz z 

przyległym parkingiem – posterunek stały nr 3 /PS-3/ - całodobowy, w systemie zmianowym, 

wystawiany we wszystkie dni tygodnia, jednoosobowy (niekwalifikowany pracownik bez 

broni) na jednej zmianie. 
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3. Teren WFDiF Oddział „Czołówka” położony w Warszawie przy Al. Lotników 1, 

zabudowany 10 budynkami o różnej kubaturze i różnym przeznaczeniu oraz pojazdy 

znajdujące się na chronionym terenie. Ochrona całodobowa, w systemie zmianowym, we 

wszystkie dni tygodnia, realizowana siłami 2 pracowników ochrony (niekwalifikowanych bez 

broni) na jednej zmianie. 

II. Praca pracowników ochrony polega na pełnieniu służby w miejscach szczególnych, 

którymi są: 

1. Teren WFDiF – Chełmska 21 

- budynki i teren wokół Archiwum Filmowego (ochrona z bronią palną zgodnie z 

Planem Ochrony Archiwum Filmowego zatwierdzonym przez Komendanta 

Stołecznego Policji), 

- brama wjazdowa na teren Wytwórni od ulicy Chełmskiej, 

- hol budynku przy bramie wjazdowej wraz z dyżurką skąd pobierane są klucze przez 

upoważnione osoby z firm, które mają swoją siedzibę na terenie Wytwórni, 

- brama wjazdowa od ul. Kierbedzia (wjazd i wyjazd tylko za przepustką 

elektroniczną) 

- parkingi samochodowe. 

 

Patrolowanie terenu  Wytwórni odbywa się zgodnie z opracowaną tabelą posterunków i zadań 

pracowników ochrony. 

Do obowiązków Dowódcy zmiany będzie należała obsługa systemu monitoringu oraz nadzór 

nad elektronicznym systemem poboru opłat Trimar (kasa parkingowa, biletomat itp.). Ponadto 

do obowiązków Dowódcy zmiany będzie należał tzw. reset (w tym otwieranie i zamykanie) 

kasy w przypadkach jej drobnych awarii – zgodnie z instrukcją, w uzgodnieniu ze wskazanym 

przedstawicielem WFDiF. 

Znajdującą się w holu budynku dyżurkę z kluczami obsługują pracownicy Wytwórni w 

godzinach 7.00 – 17.00, w dni robocze, którzy po zakończeniu pracy przekazują Dowódcy 

zmiany całość wyposażenia dyżurki. Od tej pory Dowódca zmiany i wyznaczony przez 

Dowódcę zmiany pracownik ochrony przejmują osobistą odpowiedzialność za dyżurkę i tylko 

oni w uzasadnionych przypadkach mają prawo do wydawania kluczy osobom upoważnionym 

do ich pobierania. W godzinach rannych, po przyjściu do pracy pracownika WFDiF, 

Dowódca zmiany przekazuje mu klucze od dyżurki co powinno być potwierdzone przez tego 

pracownika w książce zdania i objęcia służby. 

Dowódcy zmian oraz podlegli im pracownicy ochrony muszą posiadać umiejętność obsługi 

centralki systemów alarmowych znajdujących się na portierni przy bramie wjazdowej oraz 

właściwie reagować na sygnały alarmowe dochodzące do centralki z pomieszczeń 

szczególnie chronionych, w których zainstalowane są systemy alarmowe (antywłamaniowy i 

przeciwpożarowy).   

 Wyżej wymienione czynności muszą być dostosowane do potrzeb zmieniających się 

sytuacji ( w czasie dnia, w nocy, w dni robocze i wolne od pracy ). 

          

Do obowiązków ochrony pełniącej służbę w miejscach szczególnych należy m.in.: 

   - patrolowanie terenu, 

 - nadzór nad elektronicznym systemem poboru opłat (kasa parkingowa, biletomat itp.) oraz 

otwieranie i zamykanie szlabanu elektronicznym pilotem lub ręcznie w przypadku awarii 

elektronicznego systemu poboru opłat, 

 - w przypadku awarii elektronicznego systemu poboru opłat -  kontrolowanie wjazdu 

samochodów na teren (sprawdzanie przepustek stałych),  
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- wydawanie kluczy do siedzib firm działających na terenie WFDiF osobom upoważnionym 

przez władze tych firm w godzinach 17.00 – 7.00 w dni robocze oraz całodobowo w dni 

wolne od pracy, 

 - zwracanie uwagi na osoby wchodzące i wychodzące (pod kątem ładu i porządku oraz 

wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów), 

 - udzielanie informacji interesantom, 

 - skuteczne reagowanie na ewentualne zagrożenia ze strony osób postronnych, 

 - nie wpuszczanie na teren Wytwórni osób niepożądanych (domokrążców, akwizytorów itp.) w 

tym (w rejonach parkingów) zwracanie szczególnej uwagi i skuteczne reagowanie na próby 

naruszenia terenu przez osoby obce, 

   - nie wpuszczanie na teren Wytwórni przez ciągi komunikacyjne przeznaczone dla pojazdów 

(jezdnie przy bramach wjazdowych odgrodzone szlabanami) osób pieszych. 

 

2. Budynek Administracyjny „Lipsk” – do głównych zadań pracowników ochrony należy: 

- ochrona budynku i jego otoczenia, 

- obsługa szlabanu na parkingu przed budynkiem, wpuszczanie na jego teren pojazdów 

uprawnionych do postoju, 

- obsługa miejsc parkingowych przeznaczonych dla Dyrekcji Wytwórni, 

- udzielanie osobom zainteresowanym informacji dotyczących firm, które mają swoje 

siedziby w budynku, 

- utrzymanie porządku i czystości w miejscu pełnienia służby oraz przestrzeganie zakazu 

palenia papierosów w miejscach do tego nieprzeznaczonych, 

- wydawanie kluczy pracownikom firm mających swoje siedziby w budynku w 

godzinach 16.30 – 7.30 w dni robocze oraz całodobowo w dni wolne od pracy, 

- zamykanie na noc metalowych drzwi znajdujących się na korytarzach  – szczegółowy 

zakres obowiązków pracowników ochrony w budynku „Lipsk” zostanie opracowany 

przez agencję realizującą zamówienie w ścisłej współpracy z przedstawicielem 

Zamawiającego (przed dniem wejścia Ochrony na chroniony obiekt). 

 

3. Oddział „Czołówka”: 

- brama wjazdowa na teren Oddziału „Czołówka” od Al. Lotników, 

- hol i budynek główny, 

- parkingi samochodowe. 

 

Praca pracowników ochrony polega na: 

a) patrolowaniu terenu, 

b) zapewnieniu ochrony w miejscach szczególnych, którymi są: 

 brama wjazdowa na teren Oddziału „Czołówka” 

 hol budynku głównego 

 parkingi samochodowe. 

 Wyżej wymienione czynności, oprócz służby przy bramie wjazdowej, muszą być 

dostosowane do potrzeb zmieniających się sytuacji (w czasie dnia, w nocy, dni robocze, w dni 

wolne od pracy). 

 Oprócz czujności i szybkości reakcji w przypadkach incydentalnych do obowiązków 

ochrony pełniącej służbę w miejscach szczególnych należą: 

a) do pracownika pełniącego służbę w portierni przy bramie wjazdowej: 

 obsługiwanie szlabanu (otwieranie, zamykanie elektronicznym pilotem – w przypadku 

awarii ręcznie), 

 kontrolowanie wjazdu samochodów na teren (sprawdzanie przepustek stałych, 

wystawianie, rejestracja i sprawdzanie przepustek jednorazowych oraz ich 
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egzekwowanie przy wjeździe), 

b) do pracownika pełniącego służbę w holu budynku głównego (w czasie godzin pracy 8.00-

16.00) oraz na zewnątrz w rejonie parkingu 

 zwracanie uwagi na osoby wchodzące i wychodzące, 

 udzielanie informacji interesantom, 

 skuteczne reagowanie na ewentualne zagrożenia ze strony osób postronnych,     

 niewpuszczanie do budynku osób niepożądanych (domokrążców, akwizytorów itp.) 

 zwracanie szczególnej uwagi i skuteczne reagowanie na próby naruszenia terenu przez 

osoby obce. 

 

III. Wszyscy pracownicy ochrony, oprócz wymaganych aktualnych uprawnień do 

wykonywania zadań ochronnych, powinni posiadać ważne badania lekarskie dopuszczające do 

pracy w charakterze pracownika ochrony. 

Pełniący służbę w ochranianych obiektach muszą być jednakowo ubrani z widocznym logo 

agencji Ochrony z identyfikatorem imiennym, wyposażeni w bezprzewodowe środki łączności 

do porozumiewania się między sobą, z operatorem firmy ochroniarskiej oraz odpowiednimi 

służbami miejskimi. W uzasadnionych sytuacjach, na wezwanie Dowódców zmian, operator 

firmy ochraniającej ma obowiązek przysłać załogę interwencyjną, która powinna przybyć na 

miejsce wezwania w czasie do 15 minut. 

Jeżeli sytuacja tego wymaga, pracownicy ochrony muszą także powiadomić : 

-policję, 

- straż pożarną, 

- straż miejską. 

O każdym kontakcie z w/w służbą, Dowódcy zmian mają obowiązek powiadomić osobę 

nadzorującą pracę Wykonawcy z ramienia Zamawiającego. 

Każdorazowa zmiana pracownika przewidzianego w „Wykazie osób…” , o którym mowa w pkt 

XIV.6 SIWZ do wykonywania ochrony  na inną, o nie gorszych kompetencjach i kwalifikacjach 

wymaga akceptacji Zamawiającego. 

Wykonawca wchodzący na obiekty w dniu 01.10.2017r., godz. 7.00 przyjmuje 

protokolarnie obiekty i mienie od firmy kończącej ochronę w obecności przedstawiciela 

Zamawiającego. Poza tym Wykonawca musi posiadać całość dokumentów (tabele posterunków, 

książki zdania i objęcia służby, książki wydania broni itp.) niezbędne do prawidłowego 

funkcjonowania Ochrony obiektów.  

Wybrany w postępowaniu przetargowym Wykonawca, po podpisaniu umowy z 

Zamawiającym, w ciągu 2-3 dni (po uzgodnieniu szczegółów z przedstawicielem WFDiF) 

skieruje Dowódców zmian poszczególnych obiektów i przedstawiciela Wykonawcy 

wyznaczonego do kontaktów z Zamawiającym do siedziby Zamawiającego przy ul. Chełmskiej 

21 w celu zapoznania się z obiektami, topografią terenu oraz systemami  technicznymi 

działającymi na terenie WFDiF. 

Zamawiający udostępni odpłatnie pomieszczenia socjalne dla pracowników ochrony. 

Miesięczny koszt wynajmu w/w pomieszczeń wynosi 974 zł + VAT miesięcznie, z tego 734 zł 

netto za pomieszczenia przy ul. Chełmskiej 21 oraz 240 zł netto za pomieszczenie przy Al. 

Lotników 1 (Oddział Czołówka). Stawka czynszu ulegać będzie waloryzacji każdego roku 

kalendarzowego począwszy od stycznia 2018 r. w oparciu o roczne wskaźniki wzrostu cen i 

usług konsumpcyjnych ogłaszane przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.  

 W przypadku pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę na podstawie umów o 

pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, zgodnie z postanowieniami Kodeksu pracy, jeżeli 

wykonywane czynności polegają na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 

Kodeksu pracy, Zamawiający dopuszcza możliwość aby ci pracownicy świadczyli usługi 

objęte niniejszym zamówieniem, w zakresie wykraczającym poza pełny wymiar czasu pracy, 
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na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych pomiędzy tymi pracownikami a 

Wykonawcą.  

 

IV. Zamawiający dysponuje i udostępni nieodpłatnie pomieszczenie przeznaczone do 

przechowywania broni palnej. Pracownicy ochrony pobierają i zdają broń w tym 

pomieszczeniu.  Broń przechowuje się pod nadzorem Dowódcy zmiany przez 24 godziny na 

dobę, w sejfie należącym do Wykonawcy. 

 

V. Przed złożeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Przedmiot zamówienia: Wykonywanie całodobowej ochrony obiektów i terenu 

Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych 

 

Dane dotyczące Zamawiającego: 

Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych 

ul. Chełmska 21. 00-724 Warszawa 

  

Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa: ………………………………………… 

Adres: …………………………………………. 

Numer telefonu/fax:……………………………  

NIP: …………………………………………… 

REGON: ……………………………………… 

KRS/CEIDG/inny:…………………………………. 

e-mail:…………………………………………. 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

art. 138o o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne, którego przedmiotem jest 

usługa społeczna pn.: Wykonywanie całodobowej ochrony obiektów i terenu Wytwórni 

Filmów Dokumentalnych i Fabularnych: 

 

1. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie, zgodnie z wymogami zawartymi w zał. nr 1 do 

SIWZ za cenę:  

1) Cena za jeden (1) miesiąc świadczenia usługi  : 

a) cena netto  - ……………………………. zł 

b) podatek VAT 23 %  - ……………………………..zł 

c) RAZEM  - ……………………………..zł  

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

2) Całkowita cena za cały okres świadczenia usługi - stanowiąca kryterium oceny ofert 

(cena z pkt 1.1.c x 24 miesiące): 

                RAZEM              - ……………………….……..zł  

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

2. Oświadczamy, że przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudnimy wszystkich 

pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umów o pracę. 

3. Usługa będąca przedmiotem zamówienia będzie wykonywana w okresie od dnia 

01.10.2017r. do dnia 30.09.2019r. 

4. Oświadczamy, że Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej przyznał nam pozwolenie/a  

radiowe nr:……………………………………………………………………………………… 

5. Oświadczamy, że na terenie m.st. Warszawy dysponujemy załogami interwencyjnymi w 

liczbie:…………. 

6. Informacja dot. powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego: 

Informujemy, że: 

- wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego*; 
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- wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w 

odniesieniu do następujących towarów lub usług: 

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

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........,   

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru lub 

usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to: 

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

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... zł netto* . 

7. Inne informacje wykonawcy:  

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? 

Tak    Nie 
 

Zgodnie z artykułem 2 załącznika nr  I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r.: 

- do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą przedsiębiorstwa, które 

zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa 

nie przekracza 43 milionów EUR, 

- małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny 

obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR, 

- mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny 

obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.   
8. Oświadczamy, że: 

1) zapoznaliśmy się z otrzymaną SIWZ wraz z załącznikami i nie wnosimy do niej 

zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte; 

2) nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do załączonego wzoru umowy (załącznik  nr 7 do 

SIWZ); 

3) zobowiązujemy się (w przypadku wybory naszej oferty) do zawarcia umowy na 

opisanych w SIWZ warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego; 

4) jesteśmy związani ofertą przez 30 dni, bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z terminem składania ofert, 

5) tajemnicę przedsiębiorstwa, której nie należy udostępniać zawierają strony oferty    o 

numerach ………….. 

6)  

9. Oferta została złożona na …… stronach, kolejno ponumerowanych od nr  …… do nr …… 

10. Załączamy następujące dokumenty: 

- Załącznik nr 3 – Oświadczenie;  

- Załącznik nr 8 – Oświadczenie;  

            - dowód wniesienia wadium; 

 -……………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

………….., dnia ……………                                                ………………………………….. 
        (podpis i pieczęć imienna osoby   

                 uprawnionej do składania oświadczeń  

                          woli w imieniu Wykonawcy) 
* niepotrzebne skreślić 
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Zał. nr 3 do SIWZ 

 

 

……………………………………… 

        (Pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Na potrzeby postępowania prowadzonego w trybie art. 138o o udzielenie zamówienia 
publicznego na usługi społeczne, którego przedmiotem jest usługa społeczna pn.: 
Wykonywanie całodobowej ochrony obiektów i terenu Wytwórni Filmów 
Dokumentalnych i Fabularnych, oświadczam, co następuje: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 
w SIWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu.  

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.   ………………………………………… 

(podpis i pieczęć imienna osoby 

uprawnionej do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy) 

      

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH 
PODMIOTÓW: * 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
określonych przez Zamawiającego w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu na usługi społeczne, 
polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  

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

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………..,  

w następującym zakresie: 
…………………………………………………………………………………….……………………………. 

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

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.   ………………………………………… 

(podpis i pieczęć imienna osoby 

uprawnionej do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy)  
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.   ………………………………………… 

(podpis i pieczęć imienna osoby 

uprawnionej do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy) 

      

 

*Niepotrzebne skreślić 
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Zał. nr 4 do SIWZ 

 

 

 

 

 

……………………………………… 

        (Pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

Przedmiot zamówienia: Wykonywanie całodobowej ochrony obiektów i terenu 

Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych 

 

WYKAZ USŁUG 

wykonanych (lub wykonywanych) w ciągu ostatnich 3 lat, 

a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadającym swoim 

rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia 

 

 

 

 

 

 

 

……………dnia …………..           …………………………………… 
             (podpis i pieczęć imienna osoby   

               uprawnionej do składania oświadczeń   

                                 woli w imieniu Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

Lp. Przedmiot usługi Okres  

wykonywania 

Wartość brutto Odbiorca 

1.    

 

 

2.     

3.     

4.     
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Zał. nr 5 do SIWZ 

 

   

                  

 

 

……………………………………… 

        (Pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

 

Przedmiot zamówienia: Wykonywanie całodobowej ochrony obiektów i terenu 

Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych 

 

 

WYKAZ URZĄDZEŃ 

Przeznaczonych dla osób wykonujących niniejsze zamówienie, umożliwiających łączność 

radiową z dyspozytorem 

 

 

1. ………………………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………………………………. 

4. ………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Oświadczamy, że wymienionej powyżej środki łączności radiowej są wystarczające do 

nawiązania bez zakłóceń łączności radiowej z dyspozytorem w każdym momencie pełnionej 

ochrony obiektów i terenu Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych. 

 

 

 

 

………….. dnia …………………                                      …………………………………... 
        (podpis i pieczęć imienna osoby   

                uprawnionej do składania oświadczeń   

                                  woli w imieniu Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Znak sprawy: ZZT/01/2017 24 

Zał. nr 6 do SIWZ 

 

   

 

 

 

 

……………………………………… 

        (Pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

Przedmiot zamówienia: Wykonywanie całodobowej ochrony obiektów i terenu 

Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych 

 

WYKAZ OSÓB 

 (należy wskazać 23 osób – według wzoru poniżej) 
 

 
Oświadczamy, że w/w osoby zostały przeszkolone w zakresie BHP i przepisów ppoż oraz 

posiadają aktualne badania lekarskie. 

 

 

 

 

 

 

…………... dnia ……………..           …………………………………… 
               (podpis i pieczęć imienna osoby   

               uprawnionej do składania oświadczeń   

                                woli w imieniu Wykonawcy) 

 
 

Lp. Imię i Nazwisko Staż pracy 

(ilość lat) 

Kwalifikacje 

(licencje) 

Pozwolenie na 

broń palną 

Podstawa 

dysponowania 

1.      

2.      

3.      

4.      
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        Załącznik nr 7 do SIWZ 
          

Istotne postanowienia umowy 

UMOWA nr ZZT/………./2017 
 
zawarta w Warszawie, w dniu ………….. 2017 roku pomiędzy: 
 
Wytwórnią Filmów Dokumentalnych i Fabularnych z siedzibą w Warszawie (00-724) przy   
ul. Chełmskiej 21, państwową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury 
prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod Nr RIK 88/12,  NIP 
525-001-05-22, REGON: 000274938,  
reprezentowaną przez: 
………………….  -  …………………. ,    
  
zwaną dalej „Zamawiającym”  
 
a  

……………………………. 

……………………………….. 
Koncesja MSWiA Nr ……………… 
NIP:……………..,REGON………………….,wpisaną do ………………………………………………………………., 
 
reprezentowaną przez 
……………………………………..  
…………………………………….., 

zwaną dalej „Wykonawcą”, 

zwanymi łącznie  „Stronami”. 
 
Strony - w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
przeprowadzonego w trybie art. 138o, o wartości mniejszej niż kwota określona w  art. 138g 
ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: 
Dz.U z 2015 poz. 2164 z późn. zm. – dalej „Ustawa”) -  zawierają niniejszą umowę                      
o następującej treści: 
 

§ 1 

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie przez Wykonawcę na                               
rzecz Zamawiającego  całodobowej ochrony w szczególności: obiektów i terenu Wytwórni 
Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie przy  ul. Chełmskiej 21 oraz przy           
Al. Lotników 1.  

§ 2 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do ochrony obiektów i terenu  

należących do Zamawiającego m.in. przed: kradzieżą, włamaniem oraz pożarem, a także 

od szkód wywołanych wejściem w czasie pełnienia ochrony na ochraniany teren osób 
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nieupoważnionych. Przez włamanie rozumie się bezprawne wtargnięcie do strzeżonych 

obiektów osób  nieupoważnionych pozostawiające ślady, bądź stwierdzony protokolarnie 

zabór mienia, materiałów lub urządzeń będących przedmiotem ochrony. 

2. Sposób wykonywania usług, o których mowa w ust. 1, zawarty jest w „Opisie przedmiotu 

zamówienia” stanowiącym załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia („SIWZ”) i sporządzonej na jego podstawie zaakceptowanej przez 

Zamawiającego ofercie Wykonawcy, która wraz z SIWZ stanowi załącznik do niniejszej 

umowy, tym samym jest jej integralną częścią. 

3. Do stałych obiektów podlegających ochronie należą: 

1) teren Zamawiającego, w szczególności w pobliżu budynków; 
2) zabudowania (32 budynki o różnej kubaturze i różnym przeznaczeniu -  w tym 

Archiwum   Filmowe – bud. nr 26 i 28); 
3) pojazdy znajdujące się na chronionym terenie. 

4. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu ochrony obiektów i terenu Zamawiającego 

rozpoczyna się z chwilą protokolarnego przejęcia obowiązków  przez Wykonawcę.          

Od tego dnia zaczynają biec wzajemne prawa i obowiązki Stron wynikające  z niniejszej 

umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z ogólnie obowiązującymi przepisami ochrony 

przeciwpożarowej, tj. z przepisami: ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.  o ochronie 

przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. Z 2017 r. poz. 736 z późn. zm.), rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów             

(Dz. U. Nr 109, poz. 719) oraz innych aktów prawnych regulujących zasady 

bezpieczeństwa pożarowego i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, że: 

1) posiada kwalifikacje, umiejętności, wiedzę, środki i sprzęt, niezbędne do wykonywania 

czynności objętych niniejszą umową i koncesję wydaną przez MSWiA                              

Nr …………………………………….; 

2) zobowiązania przyjęte na mocy niniejszej umowy wykonywał będzie z najwyższą 

starannością przyjętą w stosunkach tego rodzaju, a także w sposób zgodny                      

z obowiązującymi przepisami prawa; 

3) jest uprawniony do zawarcia niniejszej umowy w granicach i na zasadach w niej 

wskazanych; 

4) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

na kwotę co najmniej 5 000 000,00 zł na wszystkie i 3 000 000,00 zł na jedno zdarzenie; 

ubezpieczenie powinno obejmować cały okres trwania niniejszej umowy, a jeżeli 

obejmuje okres krótszy, Wykonawca zobowiązuje się do stosownego przedłużenia 

okresu obowiązywania umowy ubezpieczenia i niezwłocznego poinformowania o tym 

w formie pisemnej Zamawiającego. 
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2. Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby realizujące czynności w ramach niniejszego 

zamówienia publicznego są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w pełnym 

wymiarze czasu pracy.  

3.  Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu, w terminie 5 dni kalendarzowych  

od dnia rozpoczęcia wykonywania niniejszej umowy, zanonimizowanych kopii umów  o 

pracę zawartych z osobami, o których mowa w ust. 2. Każda taka umowa musi określać: 

imię i nazwisko osoby, która będzie świadczyć z ramienia Wykonawcy czynności na rzecz 

Zamawiającego, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu. 

Ponadto, Zamawiający może żądać przedłożenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 

w związku z realizacją zamówienia lub dokumentów potwierdzających opłacanie składek 

na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów            

o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek), które będzie mogło 

przyjąć postać zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub zanonimizowanych,                  

z wyjątkiem imienia i nazwiska, dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń. 

4. Z zastrzeżeniem ust. 7, w przypadku konieczności zmiany – w okresie obowiązywania 

niniejszej umowy – osób wykonujących czynności Dowódcy zmiany lub innych osób 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, Wykonawca zobowiązany jest do 

przekazania Zamawiającemu kopii umów o pracę zawartych z tymi osobami, 

zawierających informacje, o których mowa w ust. 3. Obowiązek ten Wykonawca zrealizuje 

w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia dokonania przedmiotowej zmiany.  

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa któregokolwiek z terminów określonych          

w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą 

umowną za każdy dzień zwłoki, w wysokości 5% aktualnie obowiązującego miesięcznego  

wynagrodzenia brutto Wykonawcy,  o którym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy. 

6. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, gdy 

zwłoka w wykonaniu obowiązków, o których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, 

przekroczy 5 dni. Prawo do odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o podstawie odstąpienia. 

7. Zamawiającemu przysługuje prawo nie wyrażenia zgody na zmianę osób znajdujących się 

na liście, o której mowa w pkt XIV ust. 6 SIWZ. W stosunku do osób zatrudnionych przez 

Wykonawcę na podstawie umów cywilnoprawnych, postanowienia ust. 3, 4  i 5 stosuje się 

odpowiednio.  

8. Wykonawca powierza Zamawiającemu na podstawie niniejszej umowy, w trybie art. 31 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U          

z 2016 poz. 922 - zwanej  dalej „u.o.d.o.”), przetwarzanie danych osobowych w zakresie,   

o którym mowa w ust. 3, w celu prawidłowej realizacji niniejszej umowy i weryfikacji 

prawidłowego wykonywania przez Wykonawcę usług szczegółowo opisanych w umowie 

oraz zapewnienia bezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego. 
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9. Wykonawca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych, których 

przetwarzanie powierza Zamawiającemu zgodnie z ust. 8. Zamawiający zobowiązuje się 

przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, u.o.d.o. oraz           

z innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, chroniącego prawa osób, 

których dane dotyczą. Przy przetwarzaniu danych osobowych Zamawiający zobowiązuje 

się do ich zabezpieczenia, stosując środki techniczne i organizacyjne,  o których mowa       

w art. 36-39a u.o.d.o. 

§ 4 

Wykonawca oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność majątkową za wszelkie szkody, 
naruszenia spowodowane w chronionych obiektach i terenie, powstałe w czasie 
obowiązywania niniejszej umowy w związku z obowiązkami z niej wynikającymi.  

§ 5 

1. W razie zaistnienia kradzieży w strzeżonym obiekcie Wykonawca zobowiązany jest 

natychmiast zawiadomić o zaistniałym fakcie Zamawiającego oraz organ Policji                   

i potwierdzić ten fakt zgodnie z procedurami obowiązującymi u Zamawiającego.                

W zawiadomieniu o popełnieniu kradzieży należy podać: liczbę, rodzaj i przybliżoną 

wartość skradzionych przedmiotów lub tych, które uległy uszkodzeniu. 

2. Wstępne ustalenie rozmiarów szkód i okoliczności ich powstania oraz sporządzenie 

protokołu szkód winno odbyć się przy udziale przedstawiciela Wykonawcy w terminie 7 

dni od dnia kradzieży lub pożaru. Jeżeli poinformowany przez Zamawiającego o terminie 

dokonanych czynności, określonych w zdaniu poprzednim, Wykonawca nie wyznaczy 

swego przedstawiciela lub przedstawiciel ten nie bierze udziału w tych czynnościach, 

Zamawiający uprawniony jest dokonać w/w czynności samodzielnie, bez zapłaty 

Wykonawcy wynagrodzenia z tego tytułu.  

 
§ 6 

Strony postanawiają, że przedmiot umowy realizowany będzie w następujących terminach: 

1) termin rozpoczęcia umowy  – 01.10.2017 r. 
2) termin zakończenia umowy  – 30.09.2019 r. 

 
§ 7 

1. Wykonawca zobowiązuje się – w ramach niniejszej umowy – do następujących czynności: 

1) wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością; 

2) zatrudnienia przy realizacji niniejszej umowy osób posiadających aktualne 

zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania usług objętych 

przedmiotem niniejszej umowy  oraz doświadczenie niezbędne do należytego 

świadczenia w/w usług; 

3) zapewnienia niezbędnego sprzętu i wyposażenia (w tym broni palnej) oraz materiałów 

do wykonywania postanowień niniejszej umowy; 

4) wykonywania usług objętych niniejszą umową zgodnie z obowiązującymi  przepisami w 

zakresie BHP i ppoż.; 
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5) terminowego wnoszenia opłat za przydzielone pomieszczenie, o którym mowa  w § 10 

ust. 1 umowy. 

2. Osoby zatrudnione przez Wykonawcę do świadczenia usług objętych niniejszą umową 

zobowiązane są w czasie wykonywania usług na terenie Zamawiającego do noszenia 

odzieży służbowej (wraz z imiennym identyfikatorem) z oznaczeniem przynależności 

firmowej. Niedochowanie tego obowiązku spowoduje niedopuszczenie w/w osób do 

wykonywania usług, o których mowa w niniejszej umowie, bez prawa Wykonawcy do 

wynagrodzenia w tym zakresie.  

3. Wykonawca oświadcza (niepotrzebne skreślić), że: 

1) cały zakres zamówienia wykona samodzielnie bez udziału podwykonawców;  

2) następujący zakres zamówienia wykona przy pomocy podwykonawców poprzez 

reagowanie grup interwencyjnych:………………………….. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do informowania pisemnie Zamawiającego o każdej 
zmianie podwykonawcy w terminie do 5 dni od dnia zaistnienia zmiany.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do składania wraz z fakturą, pisemnego potwierdzenia 
przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową faktury wystawionej 
przez Wykonawcę, dokonania zapłaty w tym zakresie na rzecz tego podwykonawcy, pod 
rygorem wstrzymania zapłaty należności objętych fakturą.  Wzór oświadczenia: 

 

…….., dnia ….. r.  

Podwykonawca:  

…….. 

 

Dotyczy: realizacja umowy nr  z dnia ………………. r. nr ZZT/………../2017 zawartej pomiędzy 

Wytwórnią Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie a Wykonawcą /firma 

Wykonawcy/:   ………………………  – dotyczy usług ochrony osób i mienia poprzez reagowanie 

grup interwencyjnych za pomocą podwykonawcy.  

 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 

Podwykonawca, niniejszym oświadcza, że: 

1) nie posiada zaległych należności z tytułu podwykonawstwa usług ochrony obiektów 

Zamawiającego, zleconych przez Wykonawcę:  ……………………….  w związku                    

z wykonywaniem ww. umowy,  

2) zgodnie z ww. umową należne Podwykonawcy wynagrodzenie od Wykonawcy 

zostało zapłacone. 

                                                                                                                                           ………………… 

                                                                                                                                          pieczęć i podpis   

 

 

6. Za okres wstrzymania zapłaty faktury w przypadku niedopełnienia obowiązku 

określonego w ust. 5, Wykonawcy nie przysługują odsetki.  
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7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania bądź zaniechania osób 

wyznaczonych przez niego do realizacji niniejszej umowy (w tym także za działania lub 

zaniechania podwykonawców) jak za działania i zaniechania własne.  

§ 8 

1. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Książki przebiegu dyżuru, w której 
zobligowany jest odnotowywać dobowy przebieg dyżuru, do której również będą mogły 
dokonywać wpisu organy dokonujące kontroli służby ochrony: tj. Zamawiający, 
Wykonawca, Policja. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania, w terminie do pierwszego dnia każdego  
miesiąca obowiązywania niniejszej umowy, aktualnego grafiku czasu pracy osób 
przewidzianych w danym miesiącu do realizacji zamówienia objętego przedmiotem 
niniejszej umowy, uwzględniającego planowane nieobecności pracowników wskazanych 
w wykazie pracowników, o którym mowa w pkt XIV ust. 6 SIWZ. W przypadku, gdy 
Wykonawca nie dochowa terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego 
ustępu, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną za każdy dzień 
zwłoki, w wysokości 5% aktualnie obowiązującego miesięcznego  wynagrodzenia brutto,  
o którym mowa w § 11 ust. 1 umowy. 

§ 9 

1. Zamawiający powołuje swego przedstawiciela wyłącznie uprawnionego do nadzorowania 

zgodnego z umową wykonywania usług przez Wykonawcę w osobie Pana Jana Lisowca. 

2. Wykonawca ustanawia swego przedstawiciela właściwego w sprawach dotyczących 

wykonywania zamówienia objętego niniejszą umową w osobie ……………………………………… 

3. Osoby wskazane w ust. 1 i 2 te będą ze sobą w stałym kontakcie w celu rozstrzygania                  

i załatwiania wszelkich zaistniałych problemów przy realizacji niniejszej umowy.  

§ 10 

1. Zamawiający zobowiązuje się do odpłatnego przydzielenia Wykonawcy  (na zasadach 

określonych w odrębnej umowie) ogrzewanego pomieszczenia socjalnego dla potrzeb 

Wykonawcy.  

2. Zamawiający nie ma obowiązku zapewnienia żadnych świadczeń osobom wyznaczonym 

przez Wykonawcę do wykonywania niniejszej umowy.  

§ 11 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za należycie wykonane zobowiązania przewidziane 
niniejszą umową wynagrodzenie miesięczne w wysokości  …………… zł 
(słownie:………………………………………………………….złotych) + VAT  obliczony wg ustalonych 
ustawowo: stawki i zasad. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za cały okres obowiązywania niniejszej umowy wynosi  
………………………..zł (słownie:………………………………………………………….) + VAT obliczony wg 
ustalonych ustawowo: stawki i zasad. 

3. W ramach miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, 
miesięczny koszt ochrony obiektu Archiwum Filmowego podlegającego obowiązkowej 
ochronie ze względu na zgromadzone w nim zasoby archiwalne Filmoteki Narodowej -
Instytutu Audiowizualnego przez specjalistyczną, uzbrojoną formację ochrony – zgodnie   
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z art. 5 ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz.U.              
z 2016, poz. 1432 z późn. zm.), wynosi …………… zł + VAT obliczony wg ustalonych 
ustawowo: stawki i zasad. 

4. W ramach miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, 
miesięczny koszt ochrony obiektów położonych w Warszawie przy Al. Lotników 1 
(Oddział Czołówka) wynosi …………… zł + VAT obliczony wg ustalonych ustawowo: stawki   
i zasad. 

§ 12 

1. Rozliczenia pomiędzy Stronami  odbywać się będą na podstawie comiesięcznych, 

prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę i  doręczonych Zamawiającemu faktur, 

sporządzonych na podstawie potwierdzenia przez Zamawiającego prawidłowego 

wykonania usług w danym miesiącu przez Wykonawcę. 

2. Zamawiający ureguluje należność wynikającą z prawidłowo wystawionej przez 

Wykonawcę faktury, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia na adres siedziby 

Zamawiającego, na poniższe konto:  

konto nr  ……………………………………. w ……………………………………………….. 

3. W przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury w terminie, o którym 

mowa w ust. 2, Wykonawca będzie mógł naliczyć odsetki w wysokości ustawowej,            

z zastrzeżeniem § 7 ust. 6. 

4. Za dzień zapłaty należności, o których mowa w ust. 1 i ust. 3, przyjmuje się dzień 

polecenia przelewu tych należności na konto wskazane przez Wykonawcę.  

5. W przypadku konieczności naliczenia wynagrodzenia za niepełny miesiąc, będzie ono 

naliczane jako iloczyn: aktualnie obowiązującego miesięcznego wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 11 ust. 1, i stosunku liczby dni kalendarzowych świadczenia usług w danym 

miesiącu do liczby dni kalendarzowych tego miesiąca.  

§ 13 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem 

natychmiastowym w razie wystąpienia okoliczności przyszłych i niepewnych, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a także w razie ogłoszenia upadłości 

lub ustania bytu prawnego Wykonawcy.  

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania  

postanowień umowy przez  Wykonawcę. 

3. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy następuje w drodze oświadczenia sporządzonego      

w formie pisemnej pod rygorem nieważności  i zawiera uzasadnienie. 

4. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego w sytuacji,  o której mowa            

w ust. 2, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej        

w wysokości 15% całkowitej wartości brutto umowy, o której mowa  w  § 11 ust. 2 

umowy. 
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5. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty Wykonawcy kary umownej w przypadku 

rozwiązania niniejszej umowy na skutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności, z wyłączeniem sytuacji wymienionej  w ust.1 i 2, w wysokości 5% 

wartości brutto  umowy, o której mowa w § 11 ust. 2 umowy. 

6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% aktualnie 

obowiązującego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1, za każde: 

1) udokumentowane, szkodzące Zamawiającemu zachowanie się na służbie pracownika 
biorącego udział w świadczeniu usług objętych niniejszą umową; 

2) stwierdzenie, że pracownik biorący udział w wykonywaniu usług objętych umową, był 
na służbie pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. 

7. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

8. Zamawiający ma prawo potrącać należne mu kary umowne z przysługującego 

Wykonawcy wynagrodzenia.  

9. Każda ze Stron ma prawo rozwiązać  umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu 

wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 14. 

1. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron            

z zachowaniem zasad określonych w art. 144 Ustawy i wymagają aneksu do umowy 

sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Strony dopuszczają zmiany umowy w trakcie jej obowiązywania dotyczące wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację umowy, w przypadku zmiany 

obowiązujących przepisów dotyczącej: 

1) stawki podatku VAT; 

2)  minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej 

ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu  

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne; 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez 

Wykonawcę, o wartość wzrostu tych kosztów.  

3. Aneks, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wchodzić będzie każdorazowo w życie z dniem 

wejścia w życie zmiany przepisów w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 - 3.  

4. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 1 powyżej, wartość netto wynagrodzenia 

Wykonawcy (tj. bez podatku od towarów i usług) nie zmieni się,  a określona w aneksie 

do umowy wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona  z uwzględnieniem stawki 

podatku od towarów i usług, wynikającej ze zmienionych przepisów. 

5. W przypadku zmiany przepisów w zakresie, o którym mowa w ust 2 pkt 2 powyżej, 

wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podwyższone o wartość, o jaką wzrosną całkowite 

koszty wykonania umowy ponoszone przez Wykonawcę, a wynikające z podwyższenia 

wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji części 
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zamówienia pozostałej do wykonania w dniu wejścia w życie ww. zmiany przepisów, do 

wysokości wynagrodzenia minimalnego obowiązującego po zmianie przepisów. 

6. W przypadku zmiany przepisów w zakresie, o którym mowa w ust 2 pkt 3 powyżej, 

wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podwyższone o wartość, o jaką wzrosną całkowite 

koszty wykonania umowy  w wyniku wzrostu kosztów ponoszonych przez Wykonawcę 

oraz przez pracownika wykonującego zamówienie na podstawie umowy o pracę lub innej 

umowy cywilnoprawnej łączącej tego pracownika z Wykonawcą w zakresie 

wykraczającym poza pełny wymiar czasu pracy, w związku z koniecznością 

odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń  ww. pracowników biorących 

udział w realizacji części zamówienia pozostałej do wykonania  w dniu wejścia w życie 

danej zmiany przepisów, przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób. 

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, przed zawarciem aneksu 

przewidzianego w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć 

Zamawiającemu pisemne oświadczenie o wysokości dodatkowych koszów wynikających    

z wprowadzenia zmian przepisów w zakresie, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3.            

Ww. aneks powinien być zawarty przez Strony w terminie 30 dni od daty złożenia 

Zamawiającemu powyższego oświadczenia przez Wykonawcę, przed wejściem w życie 

zmian, o których mowa w ust 2 pkt 2 i 3. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany sposobu realizacji niniejszej umowy, 

wynikającej m.in.: ze zmian organizacyjnych u Zamawiającego (np.: w przypadku 

likwidacji posterunków lub zniesienia obowiązku posiadania broni przez pracowników 

Wykonawcy) lub zmian aktów prawnych dotyczących Zamawiającego, tj. w szczególności 

zmniejszenia, za jednomiesięcznym wypowiedzeniem, liczby osób ochraniających obiekty 

i teren należące do Zamawiającego, przy równoczesnej, adekwatnej do konkretnej 

sytuacji zmianie wynagrodzenia przewidzianego niniejszą umową. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy za jednomiesięcznym okresem 

wypowiedzenia wraz z proporcjonalnym obniżeniem wynagrodzenia przewidzianego 

niniejszą umową w zakresie dotyczącym ochrony Oddziału „Czołówka” położonego            

w Warszawie przy  Al. Lotników 1, w przypadku sprzedaży lub przejścia praw do w/w 

nieruchomości na inny podmiot. 

10. Zmiana umowy może nastąpić także w  wyniku powstania rozbieżności lub niejasności                 

w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, 

a zmiana będzie umożliwiać ich usunięcie i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej 

interpretacji jej postanowień przez Strony. 

11. Za siłę wyższą, której wystąpienie również może skutkować zmianą umowy, uważać się 

będzie zdarzenie o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły 

przewidzieć, ani mu zapobiec nawet przy dołożeniu należytej staranności,                            

a w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki 

terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe 

przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, itp. 

12. Nie stanowi  zmiany umowy: 

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy (np. 

zmiana numeru rachunku bankowego); 

2) zmiana osób wskazanych do kontaktów między stronami; 
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3) zmiana podwykonawców lub osób, przy pomocy których Wykonawca będzie 

realizował przedmiot zamówienia objętego niniejszą umową. 

 

§ 15 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie do jej 
przedmiotu obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Ustawy oraz Kodeksu 
Cywilnego. 

 
§ 16 

Spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji niniejszej umowy w pierwszej kolejności będą 
rozpatrywane przez Strony w drodze wzajemnych konsultacji i negocjacji, a w przypadku ich 
niepowodzenia zaistniały spór podlega rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 17 
1.  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 

2.  Załączniki do niniejszej umowy, tj. SIWZ oraz oferta Wykonawcy, stanowią 

integralną część niniejszej umowy. 

 
ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 
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Zał. nr 8 do SIWZ 

 

……………………………………… 

        (Pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Przedmiot zamówienia: wykonywanie całodobowej ochrony obiektów i terenu Wytwórni 

Filmów Dokumentalnych i Fabularnych 

 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

Na potrzeby postępowania prowadzonego w trybie art. 138o o udzielenie zamówienia 
publicznego na usługi społeczne, którego przedmiotem jest usługa społeczna pn.: 
Wykonywanie całodobowej ochrony obiektów i terenu Wytwórni Filmów Dokumentalnych i 
Fabularnych oświadczam, że nie występują wobec nas podstawy wykluczenia z postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i art. 24 ust. 
5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.    ……………………………………… 

        (podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do 

         składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)  

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY 
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:* 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….. ………………………………………………… 
(podać pełną nazwę / firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/ PESEL ) nie 
zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.    ……………………………………… 

        (podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do 

         składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)  
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.    ……………………………………… 

        (podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do 

         składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 

 

 

*Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 9 do SIWZ 

 

 

 

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

 

Przedmiot zamówienia: Wykonywanie całodobowej ochrony obiektów i terenu Wytwórni 

Filmów Dokumentalnych i Fabularnych 
 

Nazwa Wykonawcy*: 

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

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

Adres Wykonawcy*:   

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

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

Oświadczamy, że Firma,/y, którą/e reprezentujemy 

1) nie należy do grupy kapitałowej*,  

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  

(Dz. U. Nr 50 poz. 331 ze zm.),  

z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu. 

2) należy do grupy kapitałowej* 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  

(Dz. U. Nr 50 poz. 331 ze zm.),  

z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu: 

- ………………………………………………………………………………………………… 

 

- …………………………………………………………………………………………………… 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

                                           

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

  (Miejscowość i data)         (podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do 
         składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 


