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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO;  

ADRES STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO;  
DEFINICJE 

 
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki  
ul. Łąkowa 1-2 
80-743 Gdańsk 
tel.:  (58)300-92-12, (58) 300-92-01; faks: (58) 300-92-10 
telefon komórkowy: 888822206 
 
ADRES STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO 
www.amuz.gda.pl 
 
DEFINICJE 
Poniżej określono znaczenie zawartych w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pojęć: 
 
Wykonawca – podmiot, który ubiega się o wykonanie zamówienia, złoży ofertę na wykonanie 
zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania zamówienia; 
 
Ustawa Prawo zamówień publicznych – ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.); 
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) – oznacza niniejszy dokument wraz ze 
wszystkimi załącznikami, wzorami, formularzami i innymi dokumentami stanowiącymi jej integralną 
część; 
 
Postępowanie – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) oraz 
niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 
 
Zamówienie – zamówienie publiczne, którego przedmiot został określony w punkcie III niniejszej SIWZ; 
 
Grupa kapitałowa  (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, 
Dz.U. z 2007r. Nr 50, poz.331 z późn. zm) – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są 
kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego 
przedsiębiorcę; 
 
Umowa o podwykonawstwo – umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem 
są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawarta między 
wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku 
zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą  
lub między dalszymi podwykonawcami (art.2 pkt 9b ustawy Prawo zamówień publicznych).   
 
Obchód budynków – tj. obejście wszystkich pięter, korytarzy, przedsionków, łazienek. 
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Obchód hotelu – tj. obejście wszystkich pięter, korytarzy, łazienek, raportowanie recepcji o zauważonych 
sytuacjach (głośna impreza w pokoju po godz. 22, palenie papierosów, nie zamknięty pokój lub inne 
incydenty i naruszenie regulaminu). 
 
Obchód terenu – obchód obszaru objętego ochroną zgodnie z koncepcją wykonania usługi ochrony; 
 
Włamanie – bezprawne wtargnięcie do ochranianego obiektu w sposób pozostawiający widoczne lub 
dające się stwierdzić ślady. 
 
Pracownik ochrony – tj. pracownik Wykonawcy pełniący dyżur (w zakresie ochrony) u Zamawiającego. 
 
 
II.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), o wartości zamówienia  nie przekraczającej kwoty 
określonej Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013r. (Dz.U. z 2013r., poz.1735 
z późn. zm.) w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek 
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.  
 
2. Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej w dalszej części 
Specyfikacji: SIWZ): 
a) ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 
z późn. zm.), 
b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. (Dz.U. z 2013r. Nr 0, poz. 231) w 
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane, 
c) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013r. (Dz.U. z 2013r., poz.1692) w sprawie 
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 
publicznych. 
 
 
III.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA;  

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH, OFERT CZĘŚCIOWYCH, OFERT 
WARIANTOWYCH;  
INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW 

 
III.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest: 
a) świadczenie (w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 22.08.1997r. o ochronie osób i mienia; Dz.U. z 
2005r. Nr 145 poz.1221 z późn.zm.) usług dozoru i ochrony mienia (wszelkie nieruchomości i 
ruchomości) oraz ochrony osób u Zamawiającego (Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w 
Gdańsku, zwana w dalszej części SIWZ Akademią lub Zamawiającym); Zakres przedmiotu zamówienia w 
zakresie ochrony fizycznej: 
- kwalifikowany pracownik ochrony: 17.544 godzin, 
- kwalifikowany pracownik ochrony: 17.544 godzin, 
- nie kwalifikowany pracownik ochrony: 6.579 godzin;  
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b) świadczenie usług ochrony (zabezpieczenie porządku) w trakcie imprez organizowanych na terenie 
Zamawiającego;  W cenie oferty nie należy uwzględniać ceny za pracowników  świadczących usługi 
ochrony (zabezpieczenie porządku) w trakcie imprez organizowanych na terenie Zamawiającego. O ile 
zaistnieje taka konieczność (ewentualnie jeden lub dwa razy w roku), to usługi kwalifikowanych 
pracowników ochrony świadczących usługi ochrony na imprezach będą objęte zamówieniami 
uzupełniającymi, a więc będą podlegały odrębnym ustaleniom między Zamawiającym a Wykonawcą. 
Ponadto imprezy organizowane na terenie Zamawiającego, których zabezpieczenie miałby realizować 
Wykonawca na postawie zamówień uzupełniających, nie są imprezami masowymi w rozumieniu 
przepisów prawa (ustawa z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych  (Dz.U. z 2009r. 
nr 62 poz.504 z późn. zm.);  
 
c) świadczenie usług ochrony przez jednego lub dwóch nie kwalifikowanych pracowników ochrony w 
okresie przejściowym (Zamawiający przewiduje 3 miesiące), tj. od momentu podpisania umowy z 
nowym Wykonawcą do momentu zainstalowania systemu telewizji dozorowej zakupionego przez 
Zamawiającego; W cenie oferty nie należy uwzględniać ceny za pracowników  świadczących usługi 
ochrony; Usługi świadczone przez tych pracowników ochrony będą objęte zamówieniami 
uzupełniającymi, a więc będą podlegały odrębnym ustaleniom między Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
Usługa ochrony będzie świadczona w oparciu o ochronę fizyczną (pracownicy ochrony). Zakres usługi 
(ilość godzin ochrony) wskazano w załączniku nr 1 do SIWZ.  
 
Wszystkie czynności wskazane w opisie przedmiotu zamówienia są czynnościami, o których mowa w 
art.36 ust.2 pkt.9d ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. czynnościami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego, określonymi przez Zamawiającego zgodnie z art.29 
ust.4 pkt.4 ustawy Prawo zamówień Publicznych. 
 
Kod CPV: 79710000-4 usługi ochroniarskie. 
 
2. Teren Zamawiającego, którego dotyczy przedmiot zamówienia, obejmuje: 
a) budynek A „czerwony” – część dydaktyczna (położenie: ul. Łąkowa 1-2, Gdańsk); 5 kondygnacji; 
powierzchnia: 2245 m²; 
b) budynek „żółty” (położenie: ul. Łąkowa 1-2, Gdańsk; powierzchnia: 7309 m²) obejmuje: 
- „Dom Muzyka” czyli część hotelową wraz z restauracją; 5 kondygnacji;  
- budynek B - część dydaktyczna; 5 kondygnacji;    
- Dom Studenta nr 2 (Akademik nr 2) „Dom Sonata”: 5 kondygnacji; 
c) teren zewnętrzny (ul. Łąkowa 1-2, Gdańsk): w tym ogrodzony parking na samochody; 
d) Dom Studenta nr 1 (Akademik Nr 1) „Dom Cztery Pory Roku” (położenie: Plac Wałowy 15A, Gdańsk); 5 
kondygnacji; powierzchnia: 882,3 m²; ochrona dotyczy usług świadczonych przez zmotoryzowany patrol 
interwencyjny oraz założenia przycisku antynapadowego. 
e) budynek stróżówki (położenie: ul. Łąkowa 1-2, Gdańsk); powierzchnia: 32 m². 
Powierzchnia gruntów Zamawiającego: 
- 2779 m²  (położenie: Plac Wałowy 15A, Gdańsk), 
- 23474 m² (położenie: ul. Łąkowa 1-2, Gdańsk). 
 
3. W celu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni pracowników ochrony, którzy będą 
pełnić dyżury na terenie Zamawiającego, tj.: 
- w stróżówce, na terenie budynków (budynek czerwony, budynek żółty), na terenie wokół budynków,  
- w Domu Muzyka i w Domu Studenta nr 2.  
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3.1. Stróżówka, teren budynków (budynek czerwony, budynek żółty), teren wokół budynków 
3.1.1. Usługa ochrony (w stróżówce, na terenie budynków, na terenie wokół budynków) ma być 
świadczona 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, w systemie ciągłym, zmianowym. Zmiana ma trwać 
nie dłużej niż 12 godzin (każdy pracownik ochrony ma dyżurować nie dłużej niż 12 godzin). Na jednej 
zmianie ma dyżurować 2 pracowników ochrony (zwani dalej jako pracownik ochrony ze stróżówki).  Do 
ich obowiązków należy: 
a) nadzór systemów na stróżówce;  
b) patrol terenu budynków (budynek czerwony, budynek żółty) i terenu wokół budynków;  
c) inne obowiązki wskazane w punkcie 3.1.3. 
Jeden pracownik ochrony ze stróżówki nadzoruje system, drugi pracownik ochrony ze stróżówki 
patroluje teren budynków i teren wokół budynków. Obowiązki te mogą wykonywać na zmianę. 
Pracownicy ochrony muszą być wyposażeni w system komunikacji bezprzewodowej. 
 
3.1.2. Wszyscy pracownicy ochrony ze stróżówki  muszą być kwalifikowanymi pracownikami ochrony 
fizycznej  (w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia);  
Wszyscy pracownicy ochrony muszą być zatrudnieni na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu 
pracy. 
Jeden z dyżurujących na zmianie pracowników ochrony musi być przeszkolony w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy. 
Wykonawca we własnym  zakresie i na własny koszt ma zamontować kamerę na stróżówce, w celu 
monitorowania swoich pracowników. 
 
3.1.3. Zadania pracowników ochrony ze stróżówki: 
a) nadzór nad systemami alarmowymi:  
- systemem antywłamaniowym w budynkach dydaktycznych, Domu Studenta nr2 i Domu Muzyka 
(sygnał z tego systemu monitorowany ma być przez Wykonawcę w jego centrum monitoringu, oraz w 
stróżówce Zamawiającego);  
- systemem alarmowym ppoż. (Zamawiający ma podpisaną umowę z firmą zewnętrzną na monitoring 
ppoż.) w budynkach dydaktycznych i Domu Studenta nr 2 (sygnał z tego systemu będzie odbierany w 
stróżówce Zamawiającego i będzie monitorowany w centrum monitoringu p.poż. obsługiwanym przez 
Firmę wskazaną przez Zamawiającego). Pracownicy ochrony ze stróżówki mają monitorować i reagować 
na sygnały alarmowe czujek umieszczonych w budynkach Zamawiającego.  
W budynku Domu Muzyka sygnał z tego systemu jest odbierany przez recepcjonistów Domu Muzyka 
(pracowników Zamawiającego) i dodatkowo monitorowany w centrum monitoringu p.poż 
obsługiwanym przez Firmę wskazaną przez Zamawiającego.  
 
b) obsługa systemu parkingowego (wykonawca nie musi posiadać do obsługi parkingu swojej kasy 
fiskalnej) – usługa dodatkowa ze wskazaniem pierwszeństwa realizacji zadań ochrony terenu Akademii; 
Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia Zamawiającemu pełnego przeszkolenia każdego 
pracownika ochrony ze stróżówki z obsługi systemu parkingowego m.in. w zakresie codziennych 
obowiązków tworzenia raportu kasowego dobowego i miesięcznego. Opłaty parkingowe odbywają się za 
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pośrednictwem automatu płatniczego. Pracownik ochrony ze stróżówki będzie zobowiązany przyjmować 
opłaty za parkowanie w sytuacji gdy automat ten ulegnie awarii lub zabraknie w nim pieniędzy. 
Pracownik ochrony ze stróżówki będzie zobowiązany przyjmować opłaty za parkowanie autokarów oraz 
za tzw. bilet zgubiony. Autokary, z gośćmi nocującymi w Domu Muzyka i Domu Studenta (tylko w okresie 
letnim, w którym Dom Studenta funkcjonuje jako hotel i przyjmuje gości), są zwolnione z opłaty 
parkingowej. Autokary te zostaną zgłaszane przez pracowników recepcji Domu Muzyka i Domu 
Studenta. Kwestia wjazdów zwolnionych z opłaty – w tym np. służb komunalnych, dostawców usług i 
towarów itd. realizowana będzie głównie poprzez 30 minutowy bezpłatny czas do wyjazdu z terenu, w 
przypadkach przekraczających ten czas obsługa takich wyjazdów realizowana będzie na podstawie 
biletów wyjazdowych dostarczanych przez administrację bezpośrednio osobom zainteresowanym (tj. 
serwisantom, dostawcom, najemcom pomieszczeń – wynajmy sal i pomieszczeń,  uczestnikom płatnych 
nagrań w studio itp.). Do obowiązków pracownika ochrony ze stróżówki będzie należało również 
anulowanie płatności za bilety wjazdowe wskazanych powyżej osób zwolnionych z opłat;  
 
c) pomoc pracownikowi z recepcji (pracownik Zamawiającego) przy obchodzie budynku żółtego (część 
dydaktyczna): w godzinach od 21:30 do 22:00 (przy zamykaniu budynku żółtego, część dydaktyczna) lub 
innych godzinach ustalonych przez Zamawiającego; pracownik ochrony ze stróżówki stoi przy drzwiach 
wejściowych nie wpuszczając nikogo do budynki i wypuszczając osoby wychodzące;  
 
d) nadzór terenu budynków i terenu wokół budynków, tj. identyfikowanie i zgłaszanie zagrożeń w 
szczególności naruszeń prawnych i porządkowych; 
 
e) sprawdzanie zdarzeń zgłoszonych przez pracownika ochrony pełniącego dyżur w Domu Muzyka lub 
przez pracowników Akademii i podejmowanie interwencji; W przypadkach konieczności interwencji w 
Domu Muzyka (lub w Domu Studenta nr 2) lub w sytuacjach trudnych z Gośćmi dyżurujący pracownik 
ochrony ze stróżówki zostaje wezwany przez pracowników recepcji lub pracownika ochrony; 
 
f) prowadzenie przez pracownika ochrony ze stróżówki obchodów terenu budynków i terenu wokół 
budynków,  
Obchody (zakres, ilości obchodów i godziny obchodów) mają być wykonywane zgodnie z koncepcją 
wykonania usługi ochrony, przedstawioną przez wybranego Wykonawcę oraz zgodnie z wymogami 
Zamawiającego, które Zamawiający uzgodni z wybranym Wykonawcą.  
Wykonanie obchodów kontrolowane będzie poprzez „system kontroli strażników” (czytnik punktów 
kontrolnych, punkty kontrolne i oprogramowanie) zakupione i zainstalowane przez Zamawiającego;  
 
g) kodowanie i rozkodowywanie alarmów budynków; 
 
h) ujęcie osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla 
chronionego mienia, w celu niezwłocznego przekazania tych osób Policji;   
 
i) podejmowanie interwencji w przypadkach wystąpienia innych zagrożeń; 
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j) wpuszczanie pojazdów na teren Zamawiającego i ich wypuszczanie; 
 
k) prowadzenie przez pracownika ochrony ze stróżówki dziennika zdarzeń (dziennika zmiany): 
- z adnotacją wszystkich interwencji i opisem dyżuru (w tym przyjmowanie i zdawanie dyżuru); 
- z adnotacją każdego wjazdu i każdego wyjazdu, w przypadku podnoszenia szlabanu przez pracownika 
ochrony ze stróżówki, w tym każdy wjazd autokaru; Ze względu na wąski wjazd na teren parkingu, i 
konieczność wjazdu autokaru przez szlaban wyjazdowy, pracownik ochrony ze stróżówki jest 
zobowiązany każdorazowo podnosić szlaban wyjazdowy w celu wpuszczenia autokaru na teren 
Zamawiającego; 
 
l) zamykanie i otwieranie, w razie potrzeby uzasadnionego wjazdu/wyjazdu, zewnętrznej bramy 
wjazdowej w godzinach od 00:00 do 05:00; 
 
ł) przyjmowanie kluczy od budynków A i B zdawanych przez portierki po zamknięciu tych budynków oraz 
wydawanie ich dla porannej zmiany sprzątaczek lub portierek; 
 
m) w okresie nocnym współpraca z pracownikiem ochrony z Domu Muzyka, w tym kierowanie 
pracownika ochrony z Domu Muzyka do pomocy w podjętych interwencjach; 
 
n) w czasie przebywania w stróżówce obsługa i monitorowanie systemu kamer przemysłowych (system 
telewizji dozorowej), które zostaną zakupione i zamontowane przez Zamawiającego;   
 
n)  inne zadania wymienione w punkcie III.A.5 SIWZ. 
 
3.2. Dom Muzyka i Dom Studenta nr 2  
3.2.1. Usługa ochrony w Domu Muzyka i w Domu Studenta nr 2 ma być świadczona od godziny  21:00 do 
06:00, 7 dni w tygodniu w systemie zmianowym przez jednego pracownika na zmianę. Pracownik 
ochrony Domu Muzyka i Domu Studenta nr 2  (zwany dalej pracownikiem ochrony DM) jest to inny 
pracownik ochrony niż pracownik ochrony ze stróżówki (określony w punkcie III.A.3.1.1). Zamawiający 
zakłada, że pracownik ochrony DM wykonuje swoje usługi stacjonarnie (stoi przy recepcji Domu Muzyka) 
lub przeprowadza obchody w Domu Muzyka oraz w Domu Studenta nr 2.   
 
3.2.2. Wszyscy pracownicy ochrony DM pełniący dyżury w Domu Muzyka i w Domu Studenta nr 2 mogą 
być nie kwalifikowanymi pracownikami ochrony fizycznej;  Wszyscy pracownicy muszą być zatrudnieni 
na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. 
 
3.2.3. Główne zadania pracownika ochrony DM:  
a) pracownik w trakcie całego roku stacjonuje w Domu Muzyka, a dodatkowo:  
- w okresie od października do maja (dokładne daty uzależnione są od rozpoczęcia i zakończenia czasu 
hotelowego w sezonie letnim w Domu Studenta):   
 - przeprowadza obchody pięter w Domu Muzyka,  
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 - przechodzi do recepcji Domu Studenta nr 2 sprawdzając z recepcjonistką bezpieczeństwo w 
 obiekcie (nie dokonuje pełnego obejścia obiektu, o ile nie zostanie o to poproszony przez 
 recepcjonistkę), 
 - przeprowadza obchód parkingu hotelowego. 
- w okresie od czerwca do września (dokładne daty uzależnione są od rozpoczęcia i zakończenia czasu 
hotelowego w sezonie letnim w Domu Studenta): 
 - przeprowadza obchody pięter w Domu Muzyka, 
 - przeprowadza obchody pięter Domu Studenta nr 2, 
 - przeprowadza obchód parkingu hotelowego. 
Obchody pięter i parkingu hotelowego polegają na przejściu pracownika ochrony DM co 1,5 godziny po 
wszystkich piętrach w Domu Muzyka i Domu Studenta nr 2 (w Domu Studenta nr 2 tylko w czasie 
hotelowym w sezonie letnim: od czerwca do września) oraz parkingu hotelowym w godzinach: 21:15, 
22:40, 00:20, 01:50, 03:30, 05:00 wraz ze sprawdzeniem przestrzegania ciszy nocnej oraz wizualnej 
kontroli zamknięcia poszczególnych pokoi na piętrach. Wykonanie obchodów kontrolowane jest poprzez 
„system kontroli strażników” (czytnik punktów kontrolnych, punkty kontrolne i oprogramowanie 
zakupione i zainstalowane przez Zamawiającego). Pracownik ochrony DM musi zaznaczyć swoją 
obecność w każdym wyznaczonym punkcie kontrolnym przy każdym obchodzie. Każdy obchód musi 
mieć tę samą trasę.  
 
b) dba o bezpieczeństwo osób pracujących i goszczących w obiektach (w Domu Muzyka i Domu Studenta 
nr 2) oraz bezpośrednim ich otoczeniu (teren przy restauracji, parking hotelowy); 
 
c) współpracuje z pracownikami recepcji Domu Muzyka i Domu Studenta nr 2, sprawdza zdarzenia 
zgłoszone przez nich oraz zgłasza do tego pracownika wszelkie zauważone nieprawidłowości (np. 
nieprzestrzeganie ciszy nocnej przez gości, otwarte drzwi do pokoju, gdy gości nie ma w pobliżu, ani w 
pokoju). 
 
d) podejmuje działania interwencyjne w przypadku między innymi: 
- podejrzanych osób znajdujących się w Domu Muzyka lub Domu Studenta nr 2; 
- osób zakłócających spokój gości Domów lub pracowników recepcji Domu Muzyka lub Domu Studenta 
nr 2  (nietrzeźwych, zachowujących się agresywnie, podejrzanie, niszczących mienie, itp.); 
- gości obu budynków (Domu Muzyka lub Domu Studenta nr 2) nie przestrzegających godzin ciszy nocnej 
w pokojach i zakłócających odpoczynek innym gościom; 
 
e) w przypadkach interwencji w Domu Muzyka (lub w Domu Studenta nr 2) lub w sytuacjach trudnych z 
Gośćmi, dyżurujący pracownik ochrony DM wzywa pomoc z zewnątrz (pracownika ochrony ze 
stróżówki), gdy potrzebna jest pomoc patrolu (grupy) interwencyjnego, pracownik ochrony ze stróżówki  
wzywa patrol;  
 
f) prowadzi osobny dziennik zdarzeń (dziennik zmiany) z adnotacją wszystkich interwencji i opisem 
dyżuru (w tym przyjmowanie i zdawanie dyżuru). Jeden dziennik pozostawać będzie w Domu Muzyka, 
drugi dziennik będzie w Dom Studenta nr 2; 
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g) wykonuje polecenia recepcjonisty związane z ochroną Domu Muzyka lub Domu Studenta nr 2; 
 
h) pomaga recepcjonistom we wszelkich sytuacjach problemowych (np. zalanie Domu Muzyka lub Domu 
Studenta nr 2; 
i) ma obowiązek zapoznać się z wypracowanymi przez Dom Muzyka lub Dom Studenta nr 2 procedurami 
ewakuacji na wypadek pożaru w Domu Muzyka lub Domu Studenta nr 2 oraz umiejscowieniem sprzętu 
p.poż.; 
 
j) współpracuje z pracownikiem ochrony ze stróżówki i w sytuacjach wymagających wsparcia: 
- wzywa pracownika ochrony ze stróżówki na pomoc do Domu Muzyka lub Domu Studenta nr 2  
lub  
- sam udziela pomocy w sytuacji trudnej, w szczególności w sytuacji naruszeń prawnych i porządkowych, 
zagrożenia bezpieczeństwa (obiektów, osób) na terenie Zamawiającego;  
 
k) pomaga w zamknięciu budynku czerwonego w godzinach od 21:30 do 22:00 (lub innych godzinach 
ustalonych przez Zamawiającego). Podczas, gdy pracownicy portierni budynku czerwonego dokonują 
obchodu budynku przed jego zamknięciem, pracownik ochrony DM stoi przy drzwiach wejściowych do 
budynku wypuszczając osoby wychodzące i nie wpuszczając nikogo do środka.  
 
l) wykonuje inne zadania wymienione w punkcie III.A.5 SIWZ. 
 
4. Wykonawca musi posiadać własne centrum monitorowania. 
 
4.1. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej obiektów (w których będą 
świadczone usługi ochrony) oraz wizji lokalnej przyległego terenu.  
 
5. Do obowiązków i zadań  wszystkich  pracowników (kwalifikowanych i nie kwalifikowanych) ochrony 
należy: 
- odpowiednie przygotowanie do dyżuru tj., pracownicy ochrony mają być wypoczęci, trzeźwi, nie mogą 
być pod wpływem środków odurzających,  
- dbanie o wygląd zewnętrzny, posiadanie czystego i estetycznego ubrania (umundurowania), 
- przestrzeganie zasady należytego zachowania w miejscu pracy, posiadanie odpowiedniego poziomu 
kultury osobistej (uprzejmość), 
- punktualne rozpoczynanie pracy, 
- sumienne i dokładne wykonywanie zadań służbowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
pracowników Zamawiającego,  studentów i gości oraz właściwej ochrony mienia znajdującego się na 
terenie Zamawiającego przed rabunkiem, zagrożeniem wybuchu, pożarem, kradzieżą, kradzieżą z 
włamaniem, dewastacją, 
- ochrona przed kradzieżą lub zniszczeniem mienia w tym również pojazdów znajdujących się na terenie 
Zamawiającego,  
- udzielanie informacji osobom z zewnątrz przychodzącym do Zamawiającego lub osobom 
przebywającym na terenie Zamawiającego,  
- ustalanie uprawnień do przebywania osób na terenie Zamawiającego, w tym szczególnie w okresie 
nocnym, z możliwością legitymowania tych osób, 
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- wzywanie osób do opuszczenia terenu Zamawiającego w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do 
przebywania na tym terenie albo stwierdzenia zakłócania porządku, a w sytuacjach koniecznych 
wyprowadzanie tych osób, 
- natychmiastowe reakcje w każdej niebezpiecznej sytuacji, w szczególności reagowanie na alarmy 
systemów ostrzegania oraz na zauważone zdarzenia mogące mieć wpływ na wystąpienie strat w mieniu 
(zalanie pomieszczeń, uszkodzenia oświetlenia, uszkodzenia zamków, drzwi itp.), 
- pełna współpraca i łączność pracowników ochrony pomiędzy sobą i z centrum monitorowania 
alarmów, możliwość szybkiego wsparcia przez patrol interwencyjny, 
- współpraca z Policją, Strażą Miejską, Pogotowiem Ratunkowym, Strażą Pożarną między innymi poprzez 
niezwłoczne powiadamianie właściwych służb interwencyjnych o ewentualnych zdarzeniach mogących 
mieć wpływ na zagrożenie bezpieczeństwa osób i mienia,  
- niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu, o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na 
bezpieczeństwo na chronionym terenie, w szczególności: o pożarze, zalaniu, wycieku itp. lub o 
zagrożeniach ich powstania, w tym podejrzeniu terroryzmu, 
- natychmiastowe informowanie Kanclerza i Kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego  w 
przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, 
- poinformowanie Zamawiającego w przypadku stwierdzenia niesprawności środków zabezpieczenia i 
urządzeń alarmowych,  
- wykonywanie poleceń Zamawiającego w zakresie właściwego zabezpieczenia porządku i powierzonego 
do ochrony mienia, 
- znajomość i stosowanie podstawowych zasad postępowania w przypadku pożaru, zamachu 
terrorystycznego i innych zdarzeń, 
- ścisłe przestrzeganie procedur ustalonych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
6. Pracownicy Wykonawcy pełniący dyżur na terenie Zamawiającego, w celu zapewnienia należytego 
świadczenia usługi, muszą mieć odpowiedni wiek, stan zdrowia oraz posiadać odpowiednie 
predyspozycje (muszą być sprawni fizycznie, posiadać umiejętność zażegnania wszelkich prób 
wtargnięcia na teren Zamawiającego i zakłócania spokoju lub innych zdarzeń u Zamawiającego). 
Pracownicy do realizacji usługi nie mogą być osobami ze stwierdzonym stopniem niepełnosprawności. 
 
7. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek zapewnić umundurowanie (odzież 
letnia i zimowa, obuwie) dla wszystkich pracowników ochrony pełniących dyżury u Zamawiającego. 
Wszyscy pracownicy Wykonawcy, pełniący dyżury u Zamawiającego muszą być jednolicie 
umundurowani i odpowiednio oznakowani. 
 
8. Każdy pracownik ochrony pełniący dyżur musi mieć w widocznym miejscu  identyfikator ze zdjęciem. 
 
9. Zamawiający wymaga aby Wykonawca w miarę istniejących możliwości zapewnił stałą obsadę 
stanowisk wynikających ze specyfikacji. W przypadku rotacji pracowników skierowanych do dyżurów w 
stróżówce ponad liczbę 6 osób w roku kalendarzowym Zamawiający za przeprowadzenie szkolenia z 
obsługi systemu parkingowego obciąży Wykonawcę ryczałtową stawką 200 zł netto za każdego 
następnego pracownika ponad liczbę 6 osób. Zamawiający wymaga aby Wykonawca przesłał e-mailem, 
najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem każdego miesiąca, grafik dyżurów pracowników ochrony z 
wyszczególnieniem miejsc pełnienia dyżuru.  
 
10. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy wykazania, że pracownicy ochrony są zatrudnieni 
przez Wykonawcę w ramach umowy o pracę. Zamawiający będzie żądać, aby pracownicy ochrony złożyli 
oświadczenie – zgodę do przetwarzania danych osobowych, w celu weryfikacji czy pracownik jest 
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zatrudniony na umowę o pracę. Oświadczenie to będzie podstawą aby wymagać od Wykonawcy 
przedstawienia druku RCA (lub RMUA), w zakresie danych osobowych ubezpieczonego (pracownika 
ochrony) i kodu ubezpieczenia, w celu stwierdzenia czy ubezpieczony jest zatrudniony na umowę o 
pracę.  Na każdy wniosek Zamawiającego Wykonawca zmieni pracownika ochrony, w ciągu 24 godzin od 
zgłoszenia takiego żądania przez Zamawiającego. Zamawiający wystąpi z takim wnioskiem w 
szczególności w sytuacji: 
- nie wykazania przez Wykonawcę, że pracownik ochrony jest zatrudniony przez Wykonawcę w ramach 
umowy o pracę, 
- w przypadku nie wykonywania przez pracownika ochrony obowiązków wskazanych w punkcie III.A.5 
SIWZ, 
- w przypadku nie spełnienia przez pracownika ochrony wymogów wskazanych w punkcie III.A.6 SIWZ. 
 
11. W ramach podejmowanych przez kwalifikowanych pracowników ochrony działań Zamawiający 
dopuszcza (i wymaga w przypadkach uzasadnionych) możliwość stosowania środków przymusu 
bezpośredniego. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek wyposażyć 
pracowników ochrony w niezbędne środki przymusu bezpośredniego. 
 
12. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni Zamawiającemu wsparcie ochrony fizycznej 
poprzez usługę zmotoryzowanego patrolu interwencyjnego, wzywanego:   
- w przypadku Domu Studenta nr 1 („Dom Cztery Pory Roku”; położenie: Plac Wałowy 15A, Gdańsk) - 
przez pracowników Zamawiającego, 
- w przypadku Akademii (położenie: ul. Łąkowa 1-2, Gdańsk) - przez pracowników ochrony ze stróżówki 
lub z Domu Muzyka, gdy pracownicy ci nie są w stanie poradzić sobie z aktualnym zagrożeniem. 
Czas dojazdu patrolu nie może przekroczyć 7 minut w godzinach od 22:00 do 6:00 i 15 minut w 
godzinach od 6:00 do 22:00. Stawka godzinowa pracowników stacjonujących u Zamawiającego musi 
obejmować nieograniczoną liczbę przyjazdów i interwencji patroli interwencyjnych w całym okresie 
obowiązywania umowy. Dodatkowo Wykonawca zapewni codziennie przyjazd co najmniej jednego 
patrolu kontrolującego sytuację w Akademii (ul. Łąkowa 1-2, Gdańsk) oraz stan pracowników 
Wykonawcy (między innymi trzeźwość). 
Dojazd samochodu patrolowego nastąpi: w sytuacji uruchomienia alarmu przyciskiem antynapadowym, 
na wezwanie Zamawiającego, na wezwanie pracownika ochrony. W samochodzie patrolowym 
wymagana jest obecność co najmniej jednego kwalifikowanego pracownika ochrony.  
 
13. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni na cały okres trwania umowy sprawny 
sprzęt służący do łączności pomiędzy pracownikami ochrony a recepcjami poszczególnych budynków 
(telefony komórkowe lub krótkofalówki z kodowanymi częstotliwościami wykluczającymi możliwość 
nakładania się innych połączeń w tym z systemu CB radio) według poniższego zestawienia: 
- 1 krótkofalówka lub telefon komórkowy dla recepcji Domu Muzyka, 
- 1 krótkofalówka lub telefon komórkowy dla recepcji budynku dydaktycznego B (w budynku żółtym), 
- 1 krótkofalówka lub telefon komórkowy dla recepcji Domu Studenta nr 2 (Dom Sonata), 
- 1 krótkofalówka lub telefon komórkowy dla recepcji budynku dydaktycznego A (budynek czerwony), 
- 1 krótkofalówka lub telefon komórkowy dla pracownika ochrony ze stróżówki,  
- 1 krótkofalówka lub telefon komórkowy dla pracownika ochrony w Domu Muzyka. 
 
14. Wykonawca podłączy system sygnalizacji włamania Zamawiającego do własnego centrum 
monitoringu i prowadzić będzie monitoring alarmów z tego systemu w systemie ciągłym 24 godziny na 
dobę, 7 dni w tygodniu. W przypadku odebrania alarmów z tego systemu Wykonawca postępował 
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będzie jak w opisie zadań dla pracownika stróżówki oraz zgodnie z procedurami ustalonymi wspólnie z 
Zamawiającym. 
 
15. Wykonawca założy tzw. przyciski antynapadowe wzywające interwencję ochrony jak niżej: 
- przycisk antynapadowy w recepcji Domu Muzyka – procedura postepowania nr 1, 
- przycisk antynapadowy w recepcji Domu Studenta nr 2 (Dom Sonata) – procedura postepowania nr 1, 
- przycisk antynapadowy w kasie Akademii – procedura postępowania nr 1, 
- przycisk antywłamaniowy w recepcji budynku czerwonego – procedura postepowania nr 1, 
- przycisk antywłamaniowy w recepcji budynku żółtego – procedura postepowania nr 1, 
- przycisk antynapadowy w kancelarii materiałów niejawnych – procedura postepowania nr 1, 
- przycisk antynapadowy w recepcji Domu Studenta nr 1 („Dom Cztery Pory Roku”; położenie: Plac 
Wałowy 15A, Gdańsk) - procedura postępowania nr 2. 
Procedura postępowania nr 1 (dla przycisków antynapadowych w Akademii, ul. Łąkowa 1-2, Gdańsk) – 
przycisk alarmuje pracownika ochrony ze stróżówki i centrum monitoringu Wykonawcy – decyzja o 
wezwaniu patrolu interwencyjnego do decyzji pracownika ochrony ze stróżówki - podejmującego 
interwencję. 
Procedura postępowania nr 2 (dla przycisku antynapadowego w Domu Studenta nr 1; Plac Wałowy 15A, 
Gdańsk) – przycisk alarmuje centrum monitoringu Wykonawcy i stanowi automatyczne wezwanie 
patrolu interwencyjnego. 
 
16. W sytuacjach kryzysowych, jeżeli Zamawiający uzna to za konieczne, Wykonawca ma obowiązek 
zapewnić dodatkowych pracowników ochrony, w terminie określonym przez Zamawiającego.  
 
17. W sytuacjach szczególnych, pracownicy ochrony, jeżeli zajdzie taka konieczność, będą pełnić służbę 
stałego dyżuru (w rozumieniu §8 ust.2 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w 
sprawie gotowości obronnej państwa; Dz.U. Nr 219, poz.2218), z którym wiążą się dodatkowe obowiązki 
pracowników ochrony (w dni wolne od pracy), między innymi polegające na zbieraniu i przekazywaniu 
informacji i meldunków.   
 
III.B. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH 
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 10% 
wartości zamówienia podstawowego oraz zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego 
(zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych). 
 
III.C. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 
Wykonawca składa ofertę na cały przedmiot zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert 
częściowych.  
 
III.D. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT WARIANTOWYCH 
Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Propozycje rozwiązań 
alternatywnych (wariantowych) nie będą brane pod uwagę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości 
składania ofert wariantowych. 
 
III.E. INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW 
1. Informacje o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia   
 
Zamawiający dokonuje zastrzeżenia dotyczące obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 
kluczowych części zamówienia. Wykonawca ma obowiązek wykonać osobiście, bez udziału 
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podwykonawców, kluczową część zamówienia tj. usługę polegającą na ochronie osób i mienia na 
terenie Zamawiającego  przez pracowników ochrony fizycznej, którzy muszą być zatrudnieni na umowę 
o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, tj. przez następujących pracowników: 
- kwalifikowany pracownik ochrony: 17.544 godzin, 
- kwalifikowany pracownik ochrony: 17.544 godzin, 
- nie kwalifikowany pracownik ochrony: 6.579 godzin; 
Część zamówienia dotyczącą usług zmotoryzowanego patrolu interwencyjnego, Wykonawca może 
powierzyć podwykonawcom. 
 
2. Informacje dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia przez podwykonawców 
 
2.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, z wyłączeniem części 
zamówienia dotyczącej wykonania przedmiotu zamówienia przez pracowników ochrony fizycznej, którzy 
muszą być zatrudnieni na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, tj. przez następujących 
pracowników: 
- kwalifikowany pracownik ochrony: 17.544 godzin, 
- kwalifikowany pracownik ochrony: 17.544 godzin, 
- nie kwalifikowany pracownik ochrony: 6.579 godzin; 
Część zamówienia dotyczącą usług zmotoryzowanego patrolu interwencyjnego, Wykonawca może 
powierzyć podwykonawcom. 
 
2.2. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność wobec Zamawiającego za jego działania, uchybienia, zaniedbania lub zaniechania. 
 
2.3. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda 
wskazania przez Wykonawcę w formularzu oferty części zamówienia, której wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcy, oraz odpowiednio (o ile dotyczy) podania przez Wykonawcę nazw (firm) 
podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art.26 ust.2b 
ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
2.4. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu 
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy, 
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia.  
 
2.5. Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze 
odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia 
publicznego, zawartą między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem 
(podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między 
podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 
 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA (UMOWY) I MIEJSCE WYKONANIA UMOWY 
1. Termin wykonania zamówienia: 2 lata licząc od daty podpisania umowy. Rozpoczęcie świadczenia 
usługi ochrony ustala się na dzień: 01.05.2015r. (godzina 8:00), z zastrzeżeniem, że data ta może ulec 
przesunięciu, jeżeli Zamawiający stwierdzi taką konieczność. 
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2. Miejscem wykonania zamówienia jest siedziba Zamawiającego: Akademia Muzyczna im. Stanisława 
Moniuszki (ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk) oraz Dom Studenta nr 1 (Cztery Pory Roku: Plac Wałowy 15A, 
Gdańsk). 
 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
a) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (informacje  dotyczące tych warunków wskazano w punkcie V i w punkcie VI  niniejszej 
SIWZ),  
oraz  
b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu okoliczności, o których 
mowa w art.24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych  (informacje dotyczące tych warunków 
wskazano w punkcie VII i w punkcie VIII niniejszej SIWZ). 
 
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA 

TYCH WARUNKÓW (dotyczy warunków o których mowa w art.22 ust.1 Prawo zamówień 
publicznych) 

 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:  
 
1.1. posiadania uprawnień do wykonywania działalności i czynności, określonych niniejszym 
postępowaniem; 
W zakresie spełnienia warunku posiadania uprawnień, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał 
koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o 
ochronie osób i mienia (j.t. Dz.U. z 2005r., Nr 145, poz.1221 z późn. zm.);   
 
1.1.1. Ocena spełnienia warunku, posiadania uprawnień, nastąpi w oparciu o przedstawione przez 
Wykonawcę oświadczenie wskazane w punkcie VI.1.1 SIWZ i dokumenty wskazane w punkcie VI.1.2 
SIWZ. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży: 
- oświadczenie (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ) o spełnieniu warunku posiadania 
uprawnień; 
-  koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia; 
 
1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do realizacji zamówienia; 
W zakresie spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający wymaga, aby 
Wykonawca wykazał się:  
należytym wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem co 
najmniej dwóch usług ochrony mienia i osób o wartości  (świadczonej usługi ochrony mienia i osób) 
minimum 800.000 zł brutto, każda usługa;  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Każda usługa ma 
obejmować: 
-  usługę  świadczoną w oparciu o całodobową fizyczną ochronę mienia i osób. 
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1.2.1. Ocena spełnienia warunku, posiadania wiedzy i doświadczenia,  nastąpi w oparciu o 
przedstawione przez Wykonawcę oświadczenie wskazane w punkcie VI.1.1  SIWZ i wykaz usług 
wskazany w punkcie VI.1.3 SIWZ. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży: 
- oświadczenie (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ) o spełnieniu warunku posiadania 
wiedzy i doświadczenia;  
- wykaz (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ) wykonanych, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych również wykonywanych  co najmniej, dwóch usług ochrony mienia i osób o 
wartości  (świadczonej usługi ochrony mienia i osób) minimum 800.000 zł brutto, każda usługa,  w 
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,  a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, że te usługi zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie; 
Każda usługa ma obejmować: 
-  usługę  świadczoną w oparciu o całodobową fizyczną ochronę mienia i osób. 
 
1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia; 
Zamawiający nie wskazuje szczegółowych warunków. Ocena spełnienia warunku, dysponowania 
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, nastąpi w 
oparciu o przedstawione przez Wykonawcę oświadczenie wskazane w punkcie VI.1.1 SIWZ. 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie (wg wzoru stanowiącego 
załącznik nr 2 do SIWZ) o spełnieniu warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym 
oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
 
1.4. posiadający sytuację ekonomiczną i finansową zapewniającą wykonanie zamówienia; 
W zakresie spełnienia warunku posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej, Zamawiający wymaga, 
aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości minimum 800.000 zł.  
 
1.4.1. Ocena spełnienia warunku, posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej, nastąpi w oparciu o 
przedstawione przez Wykonawcę oświadczenie wskazane w punkcie VI.1.1 SIWZ i dokumenty wskazane 
w punkcie VI.1.4 SIWZ. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży:  
- oświadczenie (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ) o spełnieniu warunku posiadania 
sytuacji ekonomicznej i finansowej; 
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia, o wartości minimum 800.000 zł.  
 
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie 
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji, zobowiązany jest 
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w 
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Ocena spełnienia warunku nastąpi 
w szczególności w oparciu o pisemne zobowiązanie wystawione przez podmiot oddający Wykonawcy do 
dyspozycji niezbędne zasoby na potrzeby wykonania zamówienia. Przykładowy wzór pisemnego 
zobowiązania podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
wykonania zamówienia (jeżeli Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów) – stanowi 
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załącznik nr 6 do SIWZ: Zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, 
zgodnie z art.26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za 
szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 
zasobów nie ponosi winy. 
 
3. Zamawiający oceni spełnianie przez Wykonawców w/w warunków udziału w postępowaniu, 
określonych w punkcie V.1 SIWZ, w oparciu o oświadczenie i dokumenty złożone przez Wykonawców w 
niniejszym postępowaniu, metodą: spełnia/nie spełnia. 
 
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu 
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych,  Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w 
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
5. W przypadku braku wymaganych oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub 
dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub ich nieuzupełnienia lub w przypadku 
złożenia oświadczeń lub dokumentów świadczących o braku spełnienia warunków Zamawiający 
wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 ustawy 
Prawo zamówień publicznych.   
 
VI. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYMIENIONYCH W 
PUNKCIE V 
1. Do oferty Wykonawcy powinni złożyć następujące oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia 
spełniania warunków wymienionych w punkcie V: 
 
1.1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ; 
 
1.2. aktualną koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji na prowadzenie 
działalności gospodarczej w  zakresie usług ochrony  osób i mienia, wydaną na podstawie ustawy z  dnia 
22 sierpnia  1997r. o ochronie osób i mienia (j.t. Dz.U. z 2005 r., Nr 145, poz. 1221 ze zm.).; 
 
1.3. Wykaz (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ) wykonanych, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych również wykonywanych  co najmniej dwóch usług ochrony mienia i osób o 
wartości  (świadczonej usługi ochrony mienia i osób) minimum 800.000 zł brutto, każda usługa,  w 
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,  a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, że te usługi zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie; 
Każda usługa ma obejmować: 
-  usługę  świadczoną w oparciu o całodobową fizyczną ochronę mienia i osób; 
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1.4. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia, o wartości minimum 800.000 zł.  
 
2. Dowodami, o których mowa w punkcie VI.1.3 powyżej, są: 
a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych 
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert; 
b) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca 
nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w punkcie VI.2.a. 
 
2.1. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o 
którym mowa w punkcie VI.1.3, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku 
przedkładania dowodów, o których mowa w punkcie VI.2.  
 
3. W razie konieczności, szczególnie gdy wykazy lub dowody, o których mowa odpowiednio w punkcie 
VI.1.3, VI.2 budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu 
wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może 
zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były lub miały zostać 
wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.  
 
4. Jeżeli Wykonawca nie dysponuje zasobami niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia i 
zgodnie z art.26 ust.2b ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, 
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub 
ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, 
Wykonawca w takiej sytuacji, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi 
zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
wykonania zamówienia. 
Przykładowy wzór pisemnego zobowiązania podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (jeżeli Wykonawca będzie dysponował 
zasobami innych podmiotów) – stanowi załącznik nr 6 do SIWZ: Zobowiązanie podmiotu do oddania 
Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 
 
5. W przypadku podmiotów, o których mowa w punkcie VI.4 powyżej, kopie dokumentów dotyczących 
odpowiednio tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty, z tym, że 
zobowiązane podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia ma być w formie pisemnej. 
 
6. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez 
Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli 
wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli 
wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta 
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na 
wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane usługi wymagań określonych przez 
Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.  
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VII. WYKLUCZENIE WYKONAWCY ORAZ SPOSÓB OCENY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPEŁNIANIA BRAKU 
PODSTAW DO WYKLUCZENIA  
 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy w oparciu o art.24 ust.1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych: 
a) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 
upadłego; 
b) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 
c) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na 
celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
d) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
e) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
f) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
g) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa 
lub przestępstwa skarbowego; 
h) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie 
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

http://n36.lex.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.616002:part=a24u1p9:nr=1&full=1
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i) Wykonawców  będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 
mowa w art.9 lub art.10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769) 
– przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 
j) Wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-
akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, 
komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w art.9 lub art.10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. 
 
2. Zamawiający oceni brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie przedstawionego 
przez Wykonawcę oświadczenia i dokumentów wskazanych w punkcie VIII  SIWZ według następujących 
zasad: 
2.1. dla przesłanek wykluczenia wskazanych w punkcie 1.a - na podstawie oświadczenia o braku podstaw 
do wykluczenia i dokumentów, o których mowa w punkcie VIII.1.1 i VIII.1.2 SIWZ; 
2.2. dla przesłanek wykluczenia wskazanych w punkcie 1.b - na podstawie oświadczenia o braku 
podstaw do wykluczenia i dokumentów, o których mowa w punkcie VIII.1.1, VIII.1.3 i VIII.1.4 SIWZ; 
2.4. dla przesłanek wykluczenia wskazanych w punkcie 1 od 1.c do 1.j  - na podstawie oświadczenia o 
braku podstaw do wykluczenia i dokumentów, o którym mowa w punkcie VIII.1.1 SIWZ; 

 
3. Zamawiający dokona oceny braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na zasadzie: wyklucza/nie 
wyklucza. 
4. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy w oparciu o art.24 ust.2a ustawy 
Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia 
Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie 
naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie 
wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli Zamawiający przewidział taką możliwość 
wykluczenia Wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia 
Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które 
mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszeniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz 
naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich 
naprawienia. 
 
5. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy w oparciu o art. 24 ust.2 ustawy 
Prawo zamówień publicznych: 
a) Wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 
postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu 
tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; 
b) Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres 
związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art.46 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą; 
c) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na 
wynik prowadzonego postępowania; 
d) Wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 
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e) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz.331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty 
w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 
zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 
6. Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących 
powiązań, o których mowa w art.24 ust.2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, istniejących 
między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia Wykonawcy. 
Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności wpływ 
powiązań, o których mowa w art.24 ust.2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, istniejących 
między przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasady uczciwej 
konkurencji. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie 
złożył wyjaśnień, oraz Wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w art.26 ust.2d ustawy Prawo 
zamówień publicznych.  
 
7. Zamawiający dokona oceny braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na zasadzie: wyklucza/nie 
wyklucza. 
 
8. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia równocześnie 
Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
9. Ofertę złożoną przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania, na podstawie art.24 ust.1 i ust.2 
ustawy Prawo zamówień publicznych, uznaje się za odrzuconą. 
 
VIII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA 
BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, OKREŚLONYCH 
W PUNKCIE VII SIWZ  
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, 
Wykonawca ma dostarczyć następujące oświadczenie i dokumenty: 
1.1. oświadczenie (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ) o braku podstaw do wykluczenia 
z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych;  
 
1.2. aktualny odpis 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.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
 
1.3. aktualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) 
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 zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 
 
1.4. aktualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) 
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, 

http://n36.lex.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.616002:part=a24u1p2&full=1%23hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.616002:part=a24u1p2&full=1
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odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu, 
 
1.5. lista (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ) podmiotów należących do tej samej 
grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych albo 
informacja Wykonawcy o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. 
 
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie VIII.1.2, 1.3, 1.4 SIWZ, składa dokument lub 
dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że: 
2.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
2.2. nie zalega z  uiszczeniem 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. 
 
3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie VIII.2 SIWZ, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do 
reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby 
lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 
 
4. Dokumenty, o których mowa w punkcie VIII.2 SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z wyjątkiem dokumentu wymienionego w punkcie 
VIII.2.2 SIWZ, który powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert. Odpowiednio ma to zastosowanie do punktu VIII.3 SIWZ. 
 
5. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, składa każdy z 
Wykonawców oddzielnie.   
 
6. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych i punkcie V.1 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, 
Wykonawca winien do oferty przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenie i 
dokumenty wymienione w punktach od VIII.1.1 do VIII.1.4 SIWZ oraz odpowiednio wymienione w 
punkcie VIII.2 i VIII.3 SIWZ.  
 
 
IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY – WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW, OŚWIADCZEŃ, 
INFORMACJI I WYKAZÓW  
Oferta ma zawierać: 
1. Wypełniony formularz oferty - przygotowany przez Wykonawcę zgodnie ze wzorem stanowiącym  
załącznik nr 1 do SIWZ; 
 
2. Oświadczenia i dokumenty – wymienione w punkcie VI i VIII  SIWZ; 
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3. Pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby wykonania zamówienia (jeżeli Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów). 
Przykładowy wzór pisemnego zobowiązania podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (jeżeli Wykonawca będzie dysponował 
zasobami innych podmiotów) – stanowi załącznik nr 6 do SIWZ: Zobowiązanie podmiotu do oddania 
Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.  
 
4. W celu ustalenia zasad reprezentacji: pełnomocnictwo dla osoby, której prawo do reprezentacji nie 
wynika z dokumentów określonych w punkcie VIII.1.2 SIWZ, wydruk z „Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej” w przypadku składania oferty przez osobę prowadzącą jednoosobową 
działalność gospodarczą lub inny dokument potwierdzający uprawnienia do złożenia oferty w imieniu 
wykonawcy(ów), w szczególności umowę spółki cywilnej w przypadku gdy ofertę składają wspólnicy 
takiej spółki; pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii, 
sporządzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu z dokumentu; treść pełnomocnictwa musi 
jednoznacznie określać czynności do wykonania których pełnomocnik jest upoważniony; 
 
5. Dokument pełnomocnictwa pełnomocnika występującego w imieniu podmiotów ubiegających się o 
wspólne wykonanie zamówienia w przypadku składania oferty wspólnej; pełnomocnictwo musi być 
złożone w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii, sporządzonego przez notariusza odpisu 
lub wyciągu z dokumentu; treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności do wykonania 
których pełnomocnik jest upoważniony. 
 
 
X.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.  

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA  

 
1. Ofertę i załączniki do niej należy sporządzić w języku polskim, w sposób trwały np. na maszynie do 
pisania lub komputerze. Zamawiający dopuszcza ręczne, czytelne wypełnianie formularzy ofertowych 
(według załączników określonych w SIWZ). Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Ofertę składa się 
w formie pisemnej. 
 
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
 
3. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.  
 
4. Jeżeli dla oświadczeń i wykazów przewidziany jest wzór – załącznik do SIWZ, dokumenty te sporządza 
się według tych wzorów. 
 
5. Wszystkie wzory - załączniki określone w SIWZ należy wypełnić bez dokonywania w nich jakichkolwiek 
zmian. W przypadku, gdy dane nie dotyczą Wykonawcy należy wpisać „nie dotyczy”. 
 
6. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki powinny być opatrzona kolejnym numerem i podpisane 
przez osobę/osoby uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika.  
 
7. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę 
(osoby)  podpisującą ofertę. Poprawki powinny być dokonane poprzez czytelne przekreślenie błędnego 
zapisu i wstawienie „nad” lub „obok” poprawnego zapisu. 
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8. Wymagane dokumenty należy dostarczyć w formie oryginałów lub kopii poświadczonych „za 
zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę, z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.  
 
9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 
innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art.26 ust.2b 
ustawy Prawo zamówień publicznych, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub 
tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te 
podmioty.  
   
10. Każdy dokument stanowiący ofertę lub załącznik do niej musi być czytelny. 
 
11. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy dostarczyć wraz z 
tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją 
wiążącą. 
 
12. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem, złożeniem oferty i uczestnictwem 
w postępowaniu. 
 
13. Wszystkie strony oferty winny być spięte.  
 
14. Złożone w ramach oferty dokumenty nie podlegają zwrotowi. 
 
15. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami - należy dostarczyć w zamkniętej kopercie opatrzonej 
danymi (nazwa Wykonawcy, adres) Wykonawcy oraz opisem tematu, którego przetarg dotyczy: 
„Oferta przetargowa na świadczenie usług dozoru i ochrony mienia oraz ochrony osób dla Akademii 
Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku,  nr postępowania: 5/ZP/2015,  nie otwierać przed 
13.04.2015r. godz. 10:30” 
 
16. W przypadku braku powyższej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia 
wynikające z tego braku, np. omyłkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia lub jej 
nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 
 
17. Stwierdzenie przez Zamawiającego podania informacji nieprawdziwych, mających lub mogących 
mieć wpływ na wynik  prowadzonego postępowania, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z udziału w 
postępowaniu.  
 
18. 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 one oznaczone klauzulą: 
Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.). Wykonawca 
ma wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może 
zastrzec informacji, o których mowa w art.86 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
 
19. Postanowienia dotyczące ofert wspólnych składanych przez dwa (lub więcej) podmioty gospodarcze. 
 
19.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
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19.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 
19.3. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, składa 
każdy z Wykonawców oddzielnie. 
 
19.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie 
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez 
tego Wykonawcę lub pełnomocnika występującego jako reprezentant Wykonawców występujących 
wspólnie. 
 
19.5. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum. Wykonawca, 
który przedkłada lub uczestniczy w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem 
tego Wykonawcy zostaną odrzucone. 
 
19.6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność 
za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
19.7. Jeżeli zostanie wybrana oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia 
zamówienia, Zamawiający zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców przed 
zawarciem umowy o zamówienie publiczne. Termin, na jaki została zawarta umowa Wykonawców nie 
może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.  
 
 
XI.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI; 
 INFORMACJE O SPOSOBIE PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW;  
 WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI; 
 WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ 
 
1. Cała korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcami prowadzona będzie w języku polskim.  
 
2. Zgodnie z wyborem Zamawiającego, w niniejszym postępowaniu, oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje, z zastrzeżeniem poniższego punktu 3, Zamawiający i Wykonawcy 
przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują 
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron 
na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
 
3. Zamawiający wymaga zachowania formy pisemnej dla niżej wymienionych czynności, dla których nie 
dopuszcza formy faksowej ani drogą elektroniczną: 
a) złożenie oferty (ofertę składa się w formie pisemnej), 
b) zmiana/uzupełnienie/wycofanie oferty, 
c) uzupełnienie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1 oraz w art.26 ust.2d ustawy 
Prawo zamówień publicznych, na zasadach określonych w art. 26 ust.3 i 4  ustawy Prawo zamówień 
publicznych.  
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4. Dane do korespondencji:  
a) adres: 
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki (ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk), 
Dział Zamówień Publicznych (pokój 415, budynek czerwony); 
b) fax: 
(58) 300-92-10; 
c) adres poczty elektronicznej:  
e.wisniewska@amuz.gda.pl 
 
5. Zamawiający do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami upoważnia następującą osobę: 
Elżbieta Wiśniewska. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania, tj. od 7:30 do 
15:30 od poniedziałku do piątku. 
 
6. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, zgodnie z art. 38 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 
 
7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego 
oraz zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, zgodnie z art.38 ust.2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
 
8. Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, zmienić 
treść SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana SIWZ zostanie niezwłocznie zamieszczona 
na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano 
SIWZ, stając się automatycznie jej integralną częścią. Wszelkie wprowadzone przez Zamawiającego 
zmiany są wiążące dla Wykonawcy. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o 
zamówieniu, Zamawiający przedłuży termin składania ofert, zgodnie z art.12a ustawy z 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych. Jeżeli zmiana treści SIWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu lecz w wyniku tej zmiany niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w 
ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i 
zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały 
nowemu terminowi. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający poinformuje Wykonawców, 
którym przekazano SIWZ oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej. 
 
9. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. 
 
 
XII.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 
1. Ceną danej oferty jest kwota wyrażona w złotych polskich zawierająca podatek od towarów i usług 
(VAT) –  podana przez Wykonawcę w formularzu oferty dla przedmiotu zamówienia, czyli suma wartości 
brutto wszystkich pozycji (suma wartości usługi za cały okres realizacji przedmiotu zamówienia). 
 
4. Cena oferty musi być podana cyfrowo w PLN. Wszystkie ceny jednostkowe i wartości należy podać z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 
5.  Cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym między 

innymi:  
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- koszty podłączenia przez Wykonawcę systemu (sygnalizacji włamania) Zamawiającego do własnego 
(Wykonawcy) centrum monitoringu i monitorowanie, przez centrum monitoringu Wykonawcy, alarmów 
z systemów sygnalizacji włamania, 
- koszty założenia tzw. przycisków antynapadowych, 
- ewentualne koszty nieograniczonej liczby przyjazdów i interwencji patrolu interwencyjnego, 
- koszty sprzętu niezbędnego do realizacji zamówienia, 
- koszty środków łączności określonych przez Zamawiającego, 
- koszty umundurowania (odzież letnia i zimowa oraz obuwie dla wszystkich pracowników pełniących 
dyżury u Zamawiającego). 
 
6. Cena może ulec zmianie o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez 
Prezesa GUS na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. 
Dz.U. z 2009 Nr 153 poz. 1227, z późn. zm.), przy czy pierwsza waloryzacja ceny może nastąpić na 
pisemny wniosek Wykonawcy nie wcześniej niż w lutym 2016 roku, w latach następnych kolejne 
waloryzacje w okresach rocznych. 
 
7. Zgodnie z art.142 ust.5 ustawy prawo zamówień publicznych cena ulega zmianie, jeżeli zmiany te 
będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, w przypadku:  
- zmiany (także obniżka) stawki podatku od towarów i usług VAT, bezpośrednio związanej z 
przedmiotem zamówienia, 
- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy 
z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  
- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 
 
8. Jeżeli Wykonawca chce zastosować upusty i rabaty, to musi je uwzględnić w cenie oferty.  
 
9. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości 
cen. 
 
10. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
 
XIII.  ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY 
1.  Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę za pomocą pisemnego 

powiadomienia przed upływem terminu do składania ofert. 
2.  Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być podpisane przez Wykonawcę 

lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Powiadomienie należy złożyć w zamkniętej 
kopercie, która powinna być dodatkowo oznaczona odpowiednio określeniami „ZMIANA” lub 
„WYCOFANIE”. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA”  zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, 
zostaną dołączone do oferty. 

3.  Wycofana oferta bez otwierania niezwłocznie zostanie zwrócona Wykonawcy. 
4.  Żadna oferta nie może być zmieniona po terminie składania ofert. 
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XIV.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 
Każdy Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15.000 
zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 
 
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
a) pieniądzu,  
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  
c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,  
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
 
3. W przypadku, kiedy wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem, na rachunek 
bankowy Zamawiającego: Bank Zachodni WBK S.A. 14 1090 1098 0000 0000 0901 5764, z dopiskiem: 
wadium: przetarg nieograniczony na usługi ochrony.  Dowód wniesienia wadium może być załączony 
do oferty. 
 
4. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu zostało wniesione w terminie, będzie 
decydowała data wpływu środków na jego rachunek. 
 
5. Wadium wniesione w formie poręczenia lub gwarancji, muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie 
do bezwarunkowej wypłaty pełnej kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego oraz 
przewidywać bezwarunkową utratę wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w 
punkcie XIV.10 i w punkcie XIV.11 SIWZ.   
 
6. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych, niż pieniądz, formach określonych w punkcie XIV.2 
SIWZ, oryginał dokumentu wadialnego należy złożyć w oddzielnej, opisanej kopercie wraz z ofertą, 
natomiast potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia, może być dołączona do oferty. 
Oryginalne dokumenty wadium będą zdeponowane w kasie Zamawiającego, pokój nr 109 (budynek 
czerwony). 
 
7. Zamawiający, z zastrzeżeniem punktu XIV.10 i punktu XIV.11 SIWZ, zwraca wadium wszystkim 
wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z 
wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu 
umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.   
 
8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert.   
 
9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na 
podstawie art.46 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku ostatecznego 
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi 
wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.  



   

 28 

 
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o 
którym mowa w art.26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, 
nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1, pełnomocnictw, listy 
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt. 5, lub 
informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o 
której mowa w art.87 ust2 pkt.3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 
Wykonawcę jako najkorzystniejszej.  
 
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 
wybrana: 
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,  
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano, 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy. 
 
12. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium zostanie wykluczony z 
postępowania. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie, w wymaganej wysokości lub w 
wymaganej formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 
 
 
XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z 
tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 
zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 
dłuższy jednak niż 60 dni.  
 
XVI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 
1. Oferty należy składać do dnia 13.04.2015r. do godz. 10:00, osobiście lub przez posłańca (poczta, 
kurier) - decyduje data otrzymania oferty przez Zamawiającego - w zamkniętych kopertach, w siedzibie 
Zamawiającego: 
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki (ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk), Dział Zamówień 
Publicznych (pokój 415, budynek czerwony). 
 
2. Zamawiający, zgodnie z art.84 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, niezwłocznie zwraca 
ofertę, która została złożona po terminie.    
 
 
XVII.  MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 
 
1. Otwarcie ofert odbędzie się dnia  13.04.2015r. o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego:  
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki (ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk), pokój 106 (budynek 
czerwony). 
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2. Przy otwarciu ofert mogą być obecni upoważnieni przedstawiciele Wykonawców. 
 
 
XVIII.  TRYB OTWARCIA I OCENY OFERT 
1.  Otwarcie ofert jest jawne. Oferty otwarte zostaną zgodnie z art.86 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 
2.  Oferty, dla których powiadomienie o wycofaniu zostało przedłożone zgodnie z niniejszą SIWZ nie 

zostaną otwarte i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy. 
3.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie przedmiotu zamówienia. 
4.  Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofertach. 

5.  Oferty oceniane będą w oparciu o zasady i kryteria zawarte w niniejszej SIWZ oraz ustawie Prawo 
zamówień publicznych. 

6.  Wykonawcy zostaną powiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art.92 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

 
XIX.  SPRAWDZENIE OFERT, OKREŚLENIE ICH ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI, POWODY ODRZUCENIA 

OFERTY 
1.  Oferta, złożona w określonym przez Zamawiającego terminie, oceniana będzie w oparciu o zasady i 

kryteria zawarte  w niniejszej SIWZ oraz ustawie Prawo zamówień publicznych. 
2.  Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa Wykonawcy w postępowaniu 

i określi, czy Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie V 
niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, czy oferta została prawidłowo podpisana, 
czy jest zgodna z wymaganiami przedstawionymi  w SIWZ. 

3.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert.  Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą 
negocjacji dotyczących złożonej oferty. 

4.  Zamawiający poprawia w ofercie: 
a) oczywiste omyłki pisarskie, 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści ofert. 
O poprawkach omyłek Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona. 

5.  Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, określonych w 
punkcie V niniejszej SIWZ, według następujących zasad: 
a)  ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o 

oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu, metodą 
„spełnia/nie spełnia”; 

b)  jeżeli Wykonawca nie wykaże się spełnieniem warunków określonych w punkcie V niniejszej SIWZ, 
zostanie wykluczony z postępowania z zastrzeżeniem przepisów art. 26 ust. 3 oraz 4; 

c)  ofertę Wykonawcy, który zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych, uznaje się za odrzuconą; 
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d)  jeżeli Wykonawca wykaże się spełnieniem warunków określonych w punkcie V niniejszej SIWZ i nie 
zostanie wykluczony na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 
jeżeli jego oferta nie zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 89 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, złożona oferta zostanie zakwalifikowana do dalszej analizy. 

6.  Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę (art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych), jeżeli: 
a)  jest niezgodna z ustawą, 
b)  jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków  Zamówienia, z zastrzeżeniem art. 

87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
c)  jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, 
d)  zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
e)  została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, 
f)  zawiera  błędy w obliczeniu ceny, 
g)  Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 

omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 
h)  jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 
XX.  KRYTERIA, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z 
PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
1.  W oparciu o kryterium oceny ofert Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają 

wymaganiom  przedstawionym w niniejszej SIWZ.  
 
2.  Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami: 
1) cena: 50% 
2) wartość polisy ubezpieczeniowej (od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia): 20% 
3) innowacyjne rozwiązania w zakresie świadczonych usług ochrony: 15% 
4) metody kontroli jakości świadczonych usług ochrony i podnoszenia jakości usług ochrony: 15% 
 
2.1. Punkty za cenę (C) będą obliczane wg następującego wzoru: 
                                                                   
        cena (C) oferty najtańszej 
              liczba punktów = ---------------------------------------------x 50 % x 100 
          cena (C) badanej oferty 
 
Oferta przedstawiająca najniższą cenę otrzyma maksymalną liczbę punktów: 50 pkt. Pozostałym ofertom 
przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (zgodnie z podanym wzorem) liczba punktów. Wynik będzie 
traktowany jako wartość punktowa oferty w zakresie kryterium: cena. Ilość punktów obliczona będzie z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 
2.2. Punkty za wartość polisy ubezpieczeniowej będą obliczane wg następującego wzoru : 
                                                                   
        ilość punktów za wartość polisy w badanej ofercie 
              liczba punktów = -----------------------------------------------------------------------x 20 % x 100 
          najwyższa ilość punktów za wartość polisy 
 
Sposób przyznania punktów: 
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od  800.000 zł do 1.000.000 zł: 2 pkt  
powyżej 1.000.000 zł do 5.000.000 zł: 5 pkt 
powyżej 5.000.000 zł do 10.000.000 zł: 9 pkt 
powyżej 10.000.000 zł do 15.000.000 zł: 13 pkt 
powyżej 15.000.000 zł: 20 pkt  
 
2.3. Punkty za innowacyjne rozwiązania w zakresie świadczonych usług ochrony będą obliczane wg 
następującego wzoru : 
                                                                   

ilość punktów (za innowacyjne rozwiązania w zakresie  
  świadczonych usługi ochrony) w badanej ofercie 

liczba punktów = ------------------------------------------------------------------------------x 15 % x 100 
najwyższa ilość punktów (za innowacyjne rozwiązania  
w zakresie świadczonych usługi ochrony) 

 
Za innowacyjne rozwiązania w zakresie świadczonych usług ochrony Zamawiający przyzna od O do 
15 punktów.  
15 punktów otrzymają przedstawione przez Wykonawcę innowacyjne rozwiązania w zakresie 
świadczonych usług ochrony  uznane przez Zamawiającego jako najkorzystniejsze.  
Mniej niż 15 punktów (od 1 do 14 punktów), w zależności od poziomu korzystności dla Zamawiającego, 
otrzymają innowacyjne rozwiązania w zakresie świadczonych usług ochrony uznane przez 
Zamawiającego jako mniej korzystne niż  innowacyjne rozwiązania uznane jako najkorzystniejsze.  
O punktów otrzyma Wykonawca w kryterium innowacyjne rozwiązania w zakresie świadczonych usług 
ochrony, jeżeli nie przedstawi w ofercie  innowacyjnych rozwiązań w zakresie świadczonych usług 
ochrony. 
W ramach  innowacyjnych rozwiązań w zakresie świadczonych usług ochrony Wykonawca ma wskazać 
np.: 
- proponowane rozwiązania elektroniczne, informatyczne, 
- dodatkowe kwalifikacje pracowników ochrony; znajomość języków obcych przez pracowników 
ochrony; 
 
2.4. Punkty za metody kontroli jakości świadczonych usług ochrony i podnoszenia jakości usług 
ochrony będą obliczane wg następującego wzoru : 
                                                                   

ilość punktów (za metody kontroli jakości świadczonych usług  
ochrony i podnoszenia jakości usług ochrony) w badanej ofercie 

liczba punktów = --------------------------------------------------------------------------------------------x 15 % x 100 
najwyższa ilość punktów (za metody kontroli jakości świadczonych  
usług ochrony i podnoszenia jakości usług ochrony) 

 
Za metody kontroli jakości świadczonych usług ochrony i podnoszenia jakości usług ochrony  
Zamawiający przyzna od O do 15 punktów.  
15 punktów otrzymają przedstawione przez Wykonawcę metody kontroli jakości świadczonych usług 
ochrony i podnoszenia jakości usług ochrony uznane przez Zamawiającego jako najkorzystniejsze.  
Mniej niż 15 punktów (od 1 do 14 punktów), w zależności od poziomu korzystności dla Zamawiającego, 
otrzymają metody kontroli jakości świadczonych usług ochrony i podnoszenia jakości usług ochrony 
uznane przez Zamawiającego jako mniej korzystne niż metody kontroli jakości świadczonych usług 
ochrony i podnoszenia jakości usług ochrony uznane jako najkorzystniejsze.  
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O punktów otrzyma Wykonawca w kryterium metody kontroli jakości świadczonych usług ochrony i 
podnoszenia jakości usług ochrony, jeżeli nie przedstawi w ofercie  metod kontroli jakości świadczonych 
usług ochrony i podnoszenia jakości usług ochrony. 
W ramach metod kontroli jakości świadczonych usług ochrony i podnoszenia jakości usług ochrony 
Wykonawca ma wskazać np.: 
- elektroniczne, informatyczne metody kontroli, 
- zakres i częstotliwość szkolenia pracowników ochrony; 
  
3. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów (punkty uzyskane za wszystkie wymienione powyżej 
kryteria) zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą dla przedmiotu zamówienia. 
 
4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 
taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z 
niższą cena.  
 
5. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości 
Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi 
przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od 
wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się 
o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na 
wysokość ceny, w szczególności w zakresie: 
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo 
sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu 
Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od 
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 
października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz.1679, z późn.zm.); 
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 
6. Obowiązek wykazania, ze oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. 
 
7. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku 
do przedmiotu zamówienia. 
 
XXI.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
1.  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy 

złożyli oferty, o: 
a)  wyborze najkorzystniejszej oferty,  
b)  Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, 
c)  Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
d)  terminie określonym zgodnie z art.94 ust.1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, po którego 

upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 
2.  Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od 

dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie 
przesłane w sposób określony w art.27 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo 10 dni - jeżeli 
zostało przesłane w inny sposób. 
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3.  Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o 
których mowa w punkcie 2, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu 
przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.  

4.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona: 
a)  na stronie internetowej Zamawiającego, 
b)  w miejscu publicznie dostępnym (na tablicy ogłoszeń) w siedzibie Zamawiającego. 

5.  Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą na warunkach określonych w: 
a)  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
b)  złożonej ofercie,   
c)  wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 

6.  Do dnia zawarcia umowy wybrany Wykonawca przedstawi aktualne zaświadczenia o przyznaniu 
numeru identyfikacji podatkowej NIP i REGON. 

7.  W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch 
lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, 
Zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do 
podpisania umowy o zamówienie publiczne. Termin, na jaki została zawarta umowa Wykonawców 
nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia. 

8.  W przedmiotowym postępowaniu nie wymaga się zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
9.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
XXII.  KARY UMOWNE Z TYTUŁU NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY ORAZ 
ISTOTNE WARUNKI UMOWY 
1. Wszelkie warunki umowy istotne dla Zamawiającego są zawarte w projekcie umowy, stanowiącym 
załącznik  nr 7 do SIWZ.  
 
2. Niedopuszczalne pod rygorem nieważności są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w 
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem 
postanowień punktu 3 poniżej. 
 
3. Zgodnie z art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania 
zmiany postanowień zawartej umowy i określa następujące warunki zmiany umowy:  
 
a) wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy ulega zmianie, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 
koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, w przypadku:  
- zmiany (także obniżka) stawki podatku od towarów i usług VAT, bezpośrednio związanej z 
przedmiotem zamówienia, 
- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy 
z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  
- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 
 
b) cena może ulec zmianie o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez 
Prezesa GUS na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. 
Dz.U. z 2009 r., Nr 153 poz. 1227, z późn. zm.), przy czym pierwsza waloryzacja ceny może nastąpić na 
pisemny wniosek Wykonawcy nie wcześniej niż w lutym 2016 roku, w latach następnych kolejne 
waloryzacje w okresach rocznych, 
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c) wystąpią zmiany w nazwach lub adresach stron, zmiany związane z przekształceniem podmiotowym 
stron, 
 
d) zmiany umowy są konieczne na skutek działania organów administracji lub instytucji upoważnionych 
do wydania decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych, związanych z realizacją przedmiotu 
umowy, 
 
e) nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotowym umowy, 
 
f) zaistnieje siła wyższa uniemożliwiająca okresowe wykonanie przedmiotu umowy; O każdej takiej 
sytuacji Wykonawca winien niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego, wraz z podaniem przyczyn 
zaistnienia siły wyższej, który w razie uznania zaistnienia siły wyższej, może podpisać aneks 
przedłużający ostateczny termin wykonania umowy; 
 
g) wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w związku z 
nimi wystąpi konieczność wprowadzenia zmian do umowy, zaś zmiany te są korzystne dla 
Zamawiającego i zostaną zaakceptowane przez Wykonawcę.  
 
h) zmiana podwykonawcy na innego lub rezygnacja z podwykonawcy uczestniczącego w realizacji 
umowy, w sytuacji gdy Wykonawca na etapie składania ofert wykazał podwykonawcę jako podmiot,  na 
którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy Prawo 
zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych; Wykonawca jest zobowiązany wykazać 
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w 
stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 
 
i) zmiany dotyczące udziału podwykonawcy na etapie realizacji umowy w sytuacji, gdy Wykonawca nie 
przewidział jego udziału w treści oferty lub zmiany podwykonawcy na innego, w przypadku, kiedy 
Wykonawca wskazał go w ofercie, a nowy podwykonawca spełnia wymagania dla fachowego wykonania 
powierzonych mu czynności lub części zamówienia zgodnie z SIWZ i umową; 
 
j) zmiana osób wymienionych w umowie; 
 
 
XXIII.   POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 
 
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia, 
który poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.907 z późn. zm), przysługują środki 
ochrony prawnej wynikające z art.180 i następnych ustawy Prawo zamówień publicznych, z 
uwzględnieniem trybu niniejszego postępowania oraz ograniczeń wynikających z wartości zamówienia. 
 
2. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
- odrzucenia oferty odwołującego. 
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3. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego 
o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której 
jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art.180 
ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
 
5. Odwołanie wnosi się w terminach wskazanych w art.182 ustawy Prawo zamówień publicznych do 
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 
 
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego 
wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą 
jednego ze sposobów określonych w art.27 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
7. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do 
sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 
zamawiającego. 
 
8. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, 
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 
(wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe: Dz.U. poz.1529) jest 
równoznaczne z jej wniesieniem. 
 
9. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI „Środki ochrony 
prawnej” ustawy Prawo zamówień publicznych.  
 
XXIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY RAMOWEJ 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
XXV. INFORMACJE DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKRONICZNEJ 
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
 
XXVI. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZEBRANIA WYKONAWCÓW 
Zamawiający informuje, że nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 
   
XXVII. INFORMACJE DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROZLICZEŃ 
Rozliczenia między Zamawiającym a wybranym Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający nie 
przewiduje rozliczenia w walutach obcych.  
 
XXVIII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ dla Wykonawców mają zastosowanie przepisy: 
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a)  ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 z 
późn. zm.); 

b)  Kodeksu Cywilnego. 
 
Gdańsk, 27.03.2015r. 
 
Załączniki: 
Załącznik nr 1: Formularz oferty, 
Załącznik nr 2: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 
Załącznik nr 3: Wykaz wykonanych przez Wykonawcę usług, 
Załącznik nr 4: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 
Załącznik nr 5: Informacja o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, 
Załącznik nr 6: Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na 
potrzeby wykonania zamówienia, 
Załącznik nr 7: Umowa – wzór, 
 
 
 
 
 Zatwierdzam  
 Kanclerz 
                                                                                                                                    Marcin Stojek  
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           Załącznik nr 1 
........................................ 
 pieczątka Wykonawcy                
         ........................................................... 

miejscowość i data 
FORMULARZ OFERTY 

Niniejszym oświadczamy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (nr postępowania: 
5/ZP/2015) na świadczenie usług dozoru i ochrony mienia oraz ochrony osób dla Akademii Muzycznej 
im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, ofertę przetargową składa:  

........................................................................................................................................................................ 
     (Nazwa wykonawcy/ów) 
- składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu* 
- jako partner konsorcjum zarządzanego przez* 
…………………………………............................................................ 
(nazwa lidera) 
* niepotrzebne skreślić 
 
1. Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego 

postępowania.  
2. Oferujemy świadczenie usług dozoru i ochrony mienia oraz ochrony osób zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz we wzorze umowy. 
 
L.p. Pracownicy,  

którzy  
będą świadczyć usługę 
ochrony 

Ilość godzin 
świadczenia  
usługi  
w okresie  
obowiązy- 
wania  
umowy 
 

Cena 
jednostkowa 
netto  
za jedną 
godzinę 
świadczenia 
usługi 
w okresie 
obowiązy-
wania 
umowy 

Cena jednostkowa 
brutto  
za jedną godzinę 
świadczenia usługi 
w okresie  
obowiązy- 
wania  
umowy 
 

Wartość  
netto 
wykonania  
usługi  
w okresie  
obowiązy- 
wania 
umowy 
 

Wartość  
brutto 
wykonania  
usługi  
w okresie  
obowiązy- 
wania 
umowy 
 

1 Kwalifikowany 
pracownik ochrony 
zatrudniony na 
umowę o pracę w 
pełnym wymiarze 
czasu pracy 
 

17 544 godz.     

2 Kwalifikowany 
pracownik ochrony 
zatrudniony na 
umowę o pracę w 
pełnym wymiarze 
czasu pracy 
 

17 544 godz.     
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3 Nie kwalifikowany 
pracownik ochrony 
zatrudniony na 
umowę o pracę w 
pełnym wymiarze 
czasu pracy 
 

6 579 godz.     

 
                                                                                                                         CENA: 

  

 
wartość brutto = wartość netto + podatek VAT 
 
Podana ilość godzin jest szacunkową i może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ..................................................................................... 
      podpis i pieczątka osoby (osób)  
      uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy  
      lub pełnomocnika 
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           Załącznik nr 1 
           ciąg dalszy 
 
 
3. Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w okresie 2 lat licząc od daty zawarcia umowy. 
Oświadczamy, że cena oferty zawiera wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w przypadku wyboru 
niniejszej oferty. 
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie 
wnosimy do niej zastrzeżeń. 
5. Oświadczamy, że w/w Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni od upływu terminu 
składania ofert. 
7. Akceptujemy warunki umowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia 
umowy według przedstawionego wzoru, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 
8. Oświadczamy, że:  
a) nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom części zamówienia*/  
b) zamierzamy powierzyć podwykonawcom następującą część zamówienia, dotyczącą 
zmotoryzowanego patrolu interwencyjnego:*  
......................................................................................................................................................... 
Pozostałą część zamówienia wykonamy osobiści, bez udziału podwykonawców. 
 
c) podajemy nazwy (firm) podwykonawców, na których zasoby powołujemy się na zasadach 
określonych w art.26 ust.2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, są to:* 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
* niepotrzebne skreślić 
 
9. Oświadczamy, że posiadamy własne centrum monitoringu pod adresem: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
10. W przypadku wyboru naszej oferty do realizacji w/w zamówienia publicznego umowa ze strony 
Wykonawcy będzie podpisana przez:   
........................................................................................................................................................................ 
     (podać imiona i nazwiska oraz stanowiska) 
11. Internet : http:// ............................................................................................. 
12. e-mail ................................ @ .....................................tel.:.......................................................,  faks: 
.................................. 
13. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: …………………………………………………………..   
              
  

 
      ..................................................................................... 
      podpis i pieczątka osoby (osób)  
      uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy  
      lub pełnomocnika 
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           Załącznik nr 1 
           ciąg dalszy 
 
14. W ramach postępowania na świadczenie usług dozoru i ochrony mienia oraz ochrony osób 
- przedstawiamy* 
- nie przedstawiamy* 
(niepotrzebne skreślić) 
 
innowacyjne rozwiązania w zakresie świadczonych usług ochrony: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
15. W ramach postępowania na świadczenie usług dozoru i ochrony mienia oraz ochrony osób 
- przedstawiamy* 
- nie przedstawiamy* 
(niepotrzebne skreślić) 
 
metody kontroli jakości świadczonych usług ochrony i podnoszenia jakości usług ochrony: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
16. Przedstawione w punkcie 14 i punkcie 15 przez Wykonawcę informacje nie mogą być zastrzeżone 
jako informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca ma przedstawić tylko te 
informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa. 
 
 
 
      ..................................................................................... 
      podpis i pieczątka osoby (osób)  
      uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy  
      lub pełnomocnika 
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Załącznik nr 2 
........................................ 
pieczątka Wykonawcy   

........................................................ 
miejscowość i data 

 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (nr postępowania: 
5/ZP/2015) na świadczenie usług dozoru i ochrony mienia oraz ochrony osób dla Akademii Muzycznej 
im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję spełnia warunki 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, tj: 
 
a) posiada uprawnienia do wykonywania działalności i czynności odpowiadających przedmiotowi 
zamówienia, tj. posiada koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji na 
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia,  na podstawie ustawy z 
dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (j.t. Dz.U. z 2005r., Nr 145, poz.1221 z późn. zm.);   
 
b) posiada wiedzę i doświadczenie w postaci należytego wykonania,  
 
c) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  
 
d) posiada sytuację ekonomiczną i finansową zapewniającą wykonanie zamówienia,  
 
 

 

 

..................................................................................... 
podpis i pieczątka osoby (osób)  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy  

      lub pełnomocnika 
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Załącznik nr 3 

........................................ 
pieczątka Wykonawcy                                                                  

        ........................................................ 
miejscowość i data 

 
WYKAZ  WYKONANYCH  PRZEZ  WYKONAWCĘ  USŁUG 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (nr postępowania: 5/ZP/2015) na świadczenie 
usług dozoru i ochrony mienia oraz ochrony osób dla Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w 
Gdańsku.  
 
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych  co 
najmniej dwóch usług ochrony mienia i osób o wartości  (świadczonej usługi ochrony mienia i osób) 
minimum 800.000 zł brutto, każda usługa,  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz 
załączeniem dowodów, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 
Każda usługa ma obejmować: 
-  usługę  świadczoną w oparciu o całodobową fizyczną ochronę mienia i osób. 
 

Lp. 

Nazwa, adres  
podmiotu na rzecz, 
którego, usługi 
zostały wykonane 

Nazwa przedmiotu zamówienia: 
należy podać zrealizowane usługi 

 
Okres realizacji 
(termin rozpoczęcia 
i termin 
zakończenia jeżeli 
zostało zakończone) 

 

Wartość 
zamówienia brutto 

     

     

     

                                                                                                                                                                                                               
 
 
..................................................................................... 
podpis i pieczątka osoby (osób)  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy  

      lub pełnomocnika 
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Załącznik nr 4 
........................................ 
pieczątka Wykonawcy           
         ........................................................ 
                           miejscowość i data 
OŚWIADCZENIE  O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  
Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
NA PODSTAWIE art. 24 ust.1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (nr postępowania: 5/ZP/2015) 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług dozoru i ochrony mienia oraz 
ochrony osób dla Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku  oświadczam, że 
Wykonawca, którego reprezentuję nie podlega wykluczeniu z niniejszego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, na mocy art.24 ust.1 z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(j.t. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm), zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia 
wyklucza się: 
a) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości 
zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 
b) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy 
uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu; 
c) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
d) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
e) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
f) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 
g) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego; 
h) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych 
za czyny zabronione pod groźbą kary; 
i) Wykonawców  będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art.9 lub art.10 ustawy z dnia 15 czerwca 
2012r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769) 
– przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 
j) Wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio 
wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 
mowa w art.9 lub art.10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. 

 
 

..................................................................................... 
podpis i pieczątka osoby (osób)  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy  
lub pełnomocnika 

http://n36.lex.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.616002:part=a24u1p9:nr=1&full=1
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Załącznik nr 5 

........................................ 
pieczątka Wykonawcy   

................................................. 
  miejscowość i data 

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art.24 ust.2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI WYKONAWCY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ. 
LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ. 
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (nr postępowania: 5/ZP/2015) 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług dozoru i ochrony mienia oraz 
ochrony osób dla Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku oświadczam, że 
Wykonawca, którego reprezentuję: 
 
- nie należy do grupy kapitałowej* 
- należy do grupy kapitałowej* 
 
*niewłaściwe skreślić 
 
W przypadku informacji, że Wykonawca należy do grupy kapitałowej (o której mowa w art.24 ust.2 pkt 5 
ustawy Prawo zamówień publicznych), należy wypełnić poniższą tabelę (lista podmiotów należących do 
tej samej grupy kapitałowej). 
 
UWAGA: 
Grupa kapitałowa  (według ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów: 
Dz.U.z 2007r. Nr 50, poz.331, z późn. zm.) – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są 
kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego 
przedsiębiorcę   
 
Na mocy art.26 ust.2d ustawy Prawo zamówień publicznych składam listę podmiotów należących do tej 
samej grupy kapitałowej. 

 
L.p. Nazwa i adres podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 

 
  

 
  

 
  

 
 

........................................................................ 
podpis i pieczątka osoby (osób)  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 
lub pełnomocnika 
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Załącznik nr 6 
 

PRZYKŁADOWY WZÓR ZOBOWIĄZANIA 
 
........................................ 
pieczątka Podmiotu            
       ........................................................... 

miejscowość i data 
 

 
ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU 
DO ODDANIA WYKONAWCY DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY WYKONANIA 
ZAMÓWIENIA  
 
 
Działając w imieniu :  
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
zobowiązuję się do oddania do dyspozycji Wykonawcy: 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
następujących zasobów: 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
- niezbędnych do wykonania zamówienia, w zakresie świadczenia usług dozoru i ochrony mienia oraz 
ochrony osób dla Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, będącego przedmiotem 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (nr postępowania: 5/ZP/2015) prowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego; 
 
 
- na potrzeby wykonania  zamówienia w razie zawarcia umowy o zamówienie publiczne przez 
Zamawiającego z tym Wykonawcą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

............................................................................. 
podpis i pieczątka osoby (osób) upoważnionej 
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Załącznik nr 7 
UMOWA  Nr  …/2015 

 
zawarta w  Gdańsku w dniu ............2015r. w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm),  
pomiędzy : 
Akademią Muzyczną im. Stanisława Moniuszki z siedzibą w Gdańsku (ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk), 
posiadającą  REGON 000275754, NIP 583-00-15-884,   
zwaną w dalszej części niniejszej umowy ZAMAWIAJĄCYM  
reprezentowaną przez: 
Rektora – Macieja Sobczaka 
a  
podmiotem gospodarczym ........................................z siedzibą w ………………………………………………….. 
zarejestrowanym w 
........................................................................................................................................................................
.............. 
legitymującym się koncesją na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i 
mienia nr ..................................wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 
........................................................,  
posiadającym   
NIP........................................................    
REGON ................................................ 
zwanym w dalszej części niniejszej umowy WYKONAWCĄ 
reprezentowanym przez: 
................................................................................................................................................ 
 
o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wybór najkorzystniejszej oferty wyłonionej w trybie 
przetargu nieograniczonego nr 5/ZP/2015 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.). 
 
2. Poniżej określono znaczenie zawartych w treści umowy pojęć: 
 
Wykonawca – podmiot, który ubiega się o wykonanie zamówienia, złoży ofertę na wykonanie 
zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania zamówienia; 
 
Ustawa Prawo zamówień publicznych – ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.); 
 
Postępowanie – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) oraz 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 
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Zamówienie – zamówienie publiczne, którego przedmiot został określony w załączniku nr 1 do umowy; 
 
Grupa kapitałowa  (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, 
Dz.U. z 2007r. Nr 50, poz.331 z późn. zm) – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są 
kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego 
przedsiębiorcę; 
 
Umowa o podwykonawstwo – umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem 
są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawarta między 
wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku 
zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą  
lub między dalszymi podwykonawcami (art.2 pkt 9b ustawy Prawo zamówień publicznych).   
 
Obchód budynków – tj. obejście wszystkich pięter, korytarzy, przedsionków, łazienek. 
 
Obchód hotelu – tj. obejście wszystkich pięter, korytarzy, łazienek, raportowanie recepcji o zauważonych 
sytuacjach (głośna impreza w pokoju po godz. 22, palenie papierosów, nie zamknięty pokój lub inne 
incydenty i naruszenie regulaminu). 
 
Obchód terenu – obchód obszaru objętego ochroną zgodnie z koncepcją wykonania usługi ochrony; 
 
Włamanie – bezprawne wtargnięcie do ochranianego obiektu w sposób pozostawiający widoczne lub 
dające się stwierdzić ślady. 
 
Pracownik ochrony – tj. pracownik Wykonawcy pełniący dyżur (w zakresie ochrony) u Zamawiającego. 
 
 

§ 2 
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje na siebie świadczenie usług dozoru i ochrony mienia 
oraz ochrony osób  na terenie Zamawiającego. 
2. Przedmiot określony jest w oparciu o: 
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr .............. 
- Oferta  Wykonawcy z dnia ………….. 
stanowiące integralną część niniejszej umowy. 
                                                                               

§ 3 
 
1. Przedmiotem umowy jest: 
a) świadczenie (w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 22.08.1997r. o ochronie osób i mienia; Dz.U. z 
2005r. Nr 145 poz.1221 z późn.zm.) usług dozoru i ochrony mienia (wszelkie nieruchomości i 
ruchomości) oraz ochrony osób u Zamawiającego (Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w 
Gdańsku, zwana w dalszej części SIWZ Akademią lub Zamawiającym); Zakres przedmiotu zamówienia w 
zakresie ochrony fizycznej: 
- kwalifikowany pracownik ochrony: 17.544 godzin, 
- kwalifikowany pracownik ochrony: 17.544 godzin, 
- nie kwalifikowany pracownik ochrony: 6.579 godzin; 
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b) świadczenie usług ochrony (zabezpieczenie porządku) w trakcie imprez organizowanych na terenie 
Zamawiającego;  W cenie oferty nie należy uwzględniać ceny za pracowników  świadczących usługi 
ochrony (zabezpieczenie porządku) w trakcie imprez organizowanych na terenie Zamawiającego. O ile 
zaistnieje taka konieczność (ewentualnie jeden lub dwa razy w roku), to usługi kwalifikowanych 
pracowników ochrony świadczących usługi ochrony na imprezach będą objęte zamówieniami 
uzupełniającymi, a więc będą podlegały odrębnym ustaleniom między Zamawiającym a Wykonawcą. 
Ponadto imprezy organizowane na terenie Zamawiającego, których zabezpieczenie miałby realizować 
Wykonawca na postawie zamówień uzupełniających, nie są imprezami masowymi w rozumieniu 
przepisów prawa (ustawa z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych  (Dz.U. z 2009r. 
nr 62 poz.504 z późn. zm.);  
 
c) świadczenie usług ochrony przez jednego lub dwóch nie kwalifikowanych pracowników ochrony w 
okresie przejściowym (Zamawiający przewiduje 3 miesiące), tj. od momentu podpisania umowy z 
nowym Wykonawcą do momentu zainstalowania systemu telewizji dozorowej zakupionego przez 
Zamawiającego; W cenie oferty nie należy uwzględniać ceny za pracowników  świadczących usługi 
ochrony; Usługi świadczone przez tych pracowników ochrony  będą objęte zamówieniami 
uzupełniającymi, a więc będą podlegały odrębnym ustaleniom między Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
Usługa ochrony będzie świadczona w oparciu o ochronę fizyczną (pracownicy ochrony). Zakres usługi 
(ilość godzin ochrony) wskazano w załączniku nr 1 do umowy.  
 
2. Teren Zamawiającego, którego dotyczy przedmiot umowy, obejmuje: 
a) budynek A „czerwony” – część dydaktyczna (położenie: ul. Łąkowa 1-2, Gdańsk); 5 kondygnacji; 
powierzchnia: 2245 m²; 
b) budynek „żółty” (położenie: ul. Łąkowa 1-2, Gdańsk; powierzchnia: 7309 m²) obejmuje: 
- „Dom Muzyka” czyli część hotelową wraz z restauracją; 5 kondygnacji;  
- budynek B - część dydaktyczna; 5 kondygnacji;    
- Dom Studenta nr 2 (Akademik nr 2) „Dom Sonata”: 5 kondygnacji; 
c) teren zewnętrzny (ul. Łąkowa 1-2, Gdańsk): w tym ogrodzony parking na samochody; 
d) Dom Studenta nr 1 (Akademik Nr 1) „Dom Cztery Pory Roku” (położenie: Plac Wałowy 15A, Gdańsk); 5 
kondygnacji; powierzchnia: 882,3 m²; ochrona dotyczy usług świadczonych przez zmotoryzowany patrol 
interwencyjny oraz założenia przycisku antynapadowego. 
e) budynek stróżówki (położenie: ul. Łąkowa 1-2, Gdańsk); powierzchnia: 32 m². 
Powierzchnia gruntów Zamawiającego: 
- 2779 m²  (położenie: Plac Wałowy 15A, Gdańsk), 
- 23474 m² (położenie: ul. Łąkowa 1-2, Gdańsk). 
 
3. W celu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zapewni pracowników ochrony, którzy będą pełnić 
dyżury na terenie Zamawiającego, tj.: 
- w stróżówce, na terenie budynków (budynek czerwony, budynek żółty), na terenie wokół budynków,  
- w Domu Muzyka i w Domu Studenta nr 2.  
 

4 §  
Pracownicy pełniący obowiązki w imieniu Wykonawcy na terenie Zamawiającego zobowiązani są znać 
rozmieszczenie głównych wyłączników prądu, instalacji p.poż., zaworów wodnych, zaworów gazowych i 
umieć je obsługiwać z wyłączeniem obsługi zaworów gazowych.  
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§ 5 
1. Mienie chronione obejmuje w szczególności: 
- wyposażenie: biur, sal ćwiczeń, sal prób, garderób, sal koncertowych, 
- pomieszczenia:  techniczne, ze sprzętem akustycznym, studia nagrań,   
- magazyny: ze sprzętem akustycznym, środków czystości, instrumentów, rekwizytów teatralnych, 
- wyposażenie pokoi hotelowych, 
- wyposażenie recepcji hotelowej i pozostałych recepcji. 
2. Rzeczy nie stanowiące stałego wyposażenia Zamawiającego, które w związku z organizacją koncertów, 
wystaw oraz imprez, zostają wniesione na teren Zamawiającego lub zainstalowane na jego terenie, są 
objęte dozorem i ochroną na zasadach każdorazowo ustalonych między Zamawiającym a Wykonawcą.  
3. Brak zgłoszenia rzeczy określonych w ustępie 2 niniejszego § nie zwalnia Wykonawcy z generalnego 
obowiązku ochrony mienia na terenie Zamawiającego. 

 
§ 6 

1. W terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca ma obowiązek:      
a)  podłączyć system (sygnalizacji włamania) Zamawiającego do własnego (Wykonawcy) centrum 

monitoringu, w sposób umożliwiający odpowiednie korzystanie z tego systemu, 
b)  założyć tzw. przyciski antynapadowe, w sposób umożliwiający takie korzystanie z tych 

przycisków, aby w razie konieczności  istniała możliwość natychmiastowego wezwania wsparcia.  
 
2. Nie wykonanie obowiązków wskazanych w ust.1 niniejszego paragrafu  w wyznaczonym terminie 
stanowić będzie poważne naruszenie postanowień umowy i może stanowić podstawę do rozwiązania 
umowy bez wypowiedzenia, jak też będzie stanowić podstawę do naliczenia kar umownych. 
 

§ 7 
1. Zamawiający oświadcza, że obiekt jest wyposażony w urządzenia alarmowe: alarm przeciwpożarowy, 

monitoring przeciwpożarowy oraz alarm przeciwwłamaniowy. 
2. Wykonawca oświadcza, że jest mu znany stan zabezpieczenia obiektu i że nie wnosi jakichkolwiek 

zastrzeżeń z tego tytułu. 
§ 8 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania czynności wynikających z instrukcji i zarządzeń 
porządkowych obowiązujących na terenie Zamawiającego,  z niniejszej umowy oraz z procedur 
ustalonych wspólnie z Zamawiającym. 

2. Zamawiający zobowiązany jest przedłożyć Wykonawcy wszystkie niezbędne instrukcje i zarządzenia 
porządkowe obowiązujące na terenie Zamawiającego. 

3. Zamawiający zapewni pracownikom Wykonawcy warunki socjalno-bytowe w stopniu niezbędnym do 
prowadzenia określonej w umowie działalności. 

§ 9 
1. Wykonawca zobowiązany jest do respektowania wszelkich uwag, poleceń i wskazówek 
Zamawiającego dotyczących przedmiotu umowy z odnotowaniem tego faktu w Dzienniku Zdarzeń. 
 
2. Wykonawca zobowiązany jest do przesyłania (drogą elektroniczną) Zamawiającemu codziennych 
raportów na temat przebiegu świadczonych usług ochrony. Wykonawca zobowiązany jest również do 
składania raportów z przebiegu świadczonych usług ochrony na cotygodniowych spotkaniach 
organizowanych przez Zamawiającego.  
 
3. Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do udzielania uwag, poleceń i wskazówek  są:  
- Kierownik Administracji: Jarosław Krzysztof Bajdor, 
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- Kierownik Domu Muzyka: Agnieszka Kisielewska, 
- Kierownik Domów Studenta: Jolanta Sikorska, 
- pracownicy Zamawiającego pełniący dyżur na recepcjach, 
- inni upoważnieni pracownicy (lista takich pracowników będzie udostępniona Wykonawcy przez 
Zamawiającego). 
 
4. Zmiana osób wskazanych w powyższym ustępie może nastąpić pisemnie, w formie elektronicznej, lub 
faxem i nie wymaga zmiany niniejszej umowy. 
 
5. Do odbioru uwag, poleceń i wskazówek Wykonawca wskazuje następujący adres mailowy: 
……………………………… oraz nr faxu: …………………………… . Zamawiający może również przekazać ustnie 
swoje uwagi, polecenia i wskazówki. 
 
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za aktualność i drożność wskazanego wyżej przez niego kanału 
komunikacji, a przekazane na w/w kanały informacje uważane będą za doręczone. 
 

§ 10 
1. Pracownik ochrony ze stróżówki, oprócz innych obowiązków wynikających z umowy, obowiązany jest 
do przechowywania, odbioru i wydawania kluczy (do wejść poszczególnych budynków oraz innych kluczy 
znajdujących się na stróżówce)  upoważnionym pracownikom Zamawiającego. Pracownik ochrony 
stwierdza fakt wydania i pobrania kluczy, osobę pracownika Zamawiającego oraz datę i godzinę wydania 
lub pobrania kluczy w Rejestrze pobrania i zdania kluczy. 
 
2. Lista pracowników Zamawiającego uprawnionych do poboru kluczy będzie udostępniana Wykonawcy 
przez Zamawiającego. 
 
3. Pracownik ochrony ma obowiązek zwracać uwagę i zachować czujność w trakcie wynoszenia 
jakiegokolwiek mienia przez pracowników Zamawiającego lub inne osoby oraz w razie konieczności 
podjąć interwencję (w ramach procedur ustalonych między Zamawiającym a Wykonawcą).  

 
§ 11 

W przypadku stwierdzenia przez pracownika ochrony jakiegokolwiek zagrożenia strzeżonych obiektów 
lub znajdującego się w nim mienia lub zagrożenia dla osób przebywających na terenie Zamawiającego, 
ma on obowiązek podjęcia odpowiednich działań zgodnych z zasadami postępowania w przypadku 
różnych zdarzeń (np. pożaru, zamachu terrorystycznego), zgodnie z instrukcjami i zarządzeniami 
porządkowymi obowiązującymi na terenie Zamawiającego, zgodnie z zapisami niniejszej umowy oraz 
zgodnie z procedurami ustalonymi pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a w razie konieczności ma 
obowiązek natychmiastowego powiadomienia odpowiednich służb (Straż Pożarna, Policja, Pogotowie, 
patrol interwencyjny).   

§ 12 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za każdą godzinę świadczenia usługi dozoru i ochrony mienia oraz 
ochrony osób przez kwalifikowanego pracownika ochrony ustala się w kwocie brutto ………………………..  
Wynagrodzenie Wykonawcy za każdą godzinę świadczenia usługi dozoru i ochrony mienia oraz ochrony 
osób przez nie kwalifikowanego pracownika ochrony ustala się w kwocie brutto ………………………… 
 
2. Cena określona w ust.1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia, w tym między innymi:  
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- koszty podłączenia przez Wykonawcę systemu (sygnalizacji włamania) Zamawiającego do własnego 
(Wykonawcy) centrum monitoringu i monitorowanie, przez centrum monitoringu Wykonawcy, alarmów 
z systemów sygnalizacji włamania, 
- koszty założenia tzw. przycisków antynapadowych, 
- ewentualne koszty nieograniczonej liczby przyjazdów i interwencji patrolu interwencyjnego, 
- koszty sprzętu niezbędnego do realizacji zamówienia, 
- koszty środków łączności określonych przez Zamawiającego, 
- koszty umundurowania (odzież letnia i zimowa oraz obuwie dla wszystkich pracowników pełniących 
dyżury u Zamawiającego). 
 
3. Wartość niniejszej umowy (przedmiotu zamówienia) wynosi łącznie ........... zł brutto. 
 
4. Wykonawca po zakończeniu każdego miesiąca wystawi dla Zamawiającego fakturę VAT, która 
zostanie zapłacona w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. Faktura zostanie 
wystawiona na podstawie, zaakceptowanego przez Zamawiającego, zestawienia ilości godzin 
przepracowanych przez poszczególnych pracowników ochrony, z wyszczególnieniem kwalifikowanych 
pracowników ochrony i nie kwalifikowanych pracownika ochrony. Miesięczna wartość brutto faktury 
zostanie określona przez zsumowanie miesięcznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za 
kwalifikowanych pracowników ochrony oraz miesięcznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za nie 
kwalifikowanych pracowników ochrony. Miesięczne wynagrodzenie brutto za kwalifikowanych 
pracowników ochrony zostanie określone przez przemnożenie ilości godzin przepracowanych przez 
kwalifikowanego pracownika ochrony (w okresie danego miesiąca) przez stawkę netto za jedną godzinę 
oraz z uwzględnieniem podatku VAT. Miesięczne wynagrodzenie brutto za nie kwalifikowanych 
pracowników ochrony zostanie określone przez przemnożenie ilości godzin przepracowanych przez nie 
kwalifikowanego pracownika ochrony (w okresie danego miesiąca) przez stawkę netto za jedną godzinę 
oraz z uwzględnieniem podatku VAT. 

 
5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 
6. Strony ustalają, iż wynagrodzenie ustalone w ust.1 może ulec zmianie o średnioroczny wzrost cen 
towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS na podstawie ustawy o emeryturach i 
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. Dz.U. z 2009 Nr 153 poz. 1227, z późn. zm.). Zmiana 
następuje w drodze aneksu do umowy. Pierwsza waloryzacja cen może nastąpić na pisemny wniosek 
Wykonawcy nie wcześniej niż w lutym 2016 roku, kolejne w latach następnych. 
 
7. Strony ustalają, iż wysokość wynagrodzenia (ustalonego w ust.1) ulega zmianie, jeżeli zmiany te będą 
miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, w przypadku:  
- zmiany (także obniżka) stawki podatku od towarów i usług VAT, bezpośrednio związanej z 
przedmiotem zamówienia, 
- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy 
z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  
- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 
 

§ 13 
1. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność materialną za straty poniesione przez 
Zamawiającego w czasie pełnienia ochrony, powstałe w szczególności w wyniku dewastacji i kradzieży, w 
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tym kradzieży z włamaniem, które zaistniały w chronionym majątku Zamawiającego, a w szczególności 
poprzez: 

a) nieprzestrzeganie warunków niniejszej umowy, uwag, poleceń i wskazówek Zamawiającego, 
instrukcji i zarządzeń porządkowych obowiązujących na terenie Zamawiającego, procedur 
ustalonych z Zamawiającym, 

b) zaniechanie strzeżenia obiektu, 
2. Zamawiający jednocześnie wskazuje, iż Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za wypadki 
kradzieży, nie będącej kradzieżą z włamaniem, jeśli z okoliczności zdarzenia, ustalonych procedur lub 
zakresu usługi wykonywanej przez Wykonawcę wynika, że Wykonawca powinien taki wypadek kradzieży 
wykryć, zauważyć lub mógł jemu zapobiec. 
 

§ 14 
1. W razie stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, w tym 

zaniedbywania przez pracowników ochrony obowiązków, w szczególności: 
a) dopuszczenie do wystąpienia sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia pracowników 

Zamawiającego lub innych osób znajdujących się na terenie Zamawiającego, 
b) przekroczenie czasu reakcji patrolu interwencyjnego ponad czas określony w punkcie 12 

załącznika nr 1 do umowy,  
c) wpuszczanie osób nieupoważnionych, pijanych lub awanturujących się na teren 

Zamawiającego, 
d) brak natychmiastowej reakcji pracownika ochrony na wezwanie pracownika Zamawiającego 

lub innego pracownika ochrony,  
e) w razie stwierdzenia nieobecności w czasie dyżuru pracownika ochrony na terenie 

strzeżonych obiektów,  
f) spóźnianie się pracowników ochrony na dyżur, 
g) stan nietrzeźwy pracownika ochrony,  
h) niewłaściwe (wulgarne, aroganckie, niegrzeczne, nieskuteczne) odnoszenie się do 

pracowników Zamawiającego, gości, studentów i innych osób, 
i) nieuzasadnione użycie siły, 
j) brak wymiany przez Wykonawcę pracownika ochrony w okresie 24 h, od zgłoszenia takiego 

żądania przez Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1/10 
wynagrodzenia brutto z tytułu usług świadczonych na podstawie niniejszej umowy, wypłaconego 
Wykonawcy za miesiąc poprzedzający stwierdzenie naruszenia, za każdy poszczególny przypadek 
stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy. 

2. Nie wykonanie obowiązków wskazanych w §6 ust.1 w terminie wskazanym w tym paragrafie 
uprawnia Zamawiającego do naliczenia Wykonawcy kar umownych w wysokości 100,00 zł za każde 
rozpoczęte 24 godziny opóźnienia. 

3. W wypadku wskazanym w §18 ust.1 niniejszej umowy oraz w wypadku gdy Wykonawca nie wykaże 
Zamawiającemu, że pracownicy ochrony są zatrudnieni przez Wykonawcę w ramach umowy o pracę, 
Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 
dwukrotnego wynagrodzenia brutto z tytułu usług świadczonych na podstawie niniejszej umowy 
wypłaconego Wykonawcy za miesiąc poprzedzający stwierdzenie naruszenia. 

4. Dwukrotne niezrealizowanie lub nienależyte wykonanie usług wymienionych w załączniku nr 2 do 
umowy  w terminie 30 dni uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od niniejszej umowy w jej 
niezrealizowanej części, z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 10 % wartości brutto 
niezrealizowanej części niniejszej umowy.  

5. Kary umowne podlegają potrąceniu z wynagrodzenia Wykonawcy. 
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6. Postanowienia ust. od 1 do 4 nie wyłączają, ani nie ograniczają odpowiedzialności odszkodowawczej 
Wykonawcy, w szczególności możliwości żądania odszkodowania w wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody przewyższającej kary umowne wskazane w powyższych ustępach.     

7. Jeżeli Zamawiający stwierdzi uchybienia w wykonywaniu niniejszej umowy i w pisemnym wezwaniu 
wezwie Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych uchybień w określonym terminie, a Wykonawca 
wskazanych uchybień w wyznaczonym terminie nie usunie, Zamawiający jest uprawniony do 
usunięcia uchybień we własnym zakresie na koszt Wykonawcy.  

8. W przypadkach braku natychmiastowej reakcji ze strony Wykonawcy w sytuacji  nie pojawienia się 
pracownika ochrony w celu pełnienia dyżuru na terenie Zamawiającego, Zamawiający może we 
własnym zakresie na koszt Wykonawcy zorganizować ochronę terenu Zamawiającego na okres, w 
którym dany pracownik miał pełnić dyżur.  Zaistniała sytuacja nie wyłącza odpowiedzialności 
Wykonawcy za wszelkie zdarzenia zgodnie z umowy. 

9. Zamawiający wymaga aby Wykonawca w miarę istniejących możliwości zapewnił stałą obsadę 
stanowisk wynikających z umowy. W przypadku rotacji pracowników ochrony ze stróżówki ponad 
liczbę 6 osób w roku kalendarzowym Zamawiający za przeprowadzenie szkolenia z obsługi systemu 
parkingowego obciąży Wykonawcę ryczałtową stawką 200 zł netto za każdego następnego 
pracownika. 

 
§ 15 

1. Wykonawca posiada polisę ubezpieczeniową obejmującą działalność w zakresie przedmiotu 
niniejszej umowy o wartości………………………………….. . 

2. Wykonawca zobowiązuje się kontynuować ubezpieczenie przez cały czas trwania umowy, oraz 
przedstawiać niezwłocznie Zamawiającemu kolejne polisy ubezpieczeniowe. 

 
§ 16 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji handlowych, 
technicznych i finansowych dotyczących Zamawiającego, które uzyskał w trakcie wykonywania 
umowy lub w związku z jej wykonywaniem, także po zakończeniu trwania niniejszej umowy.  

2. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przestrzegania przepisów : 
a) ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (t. j. Dz.U. z 2005 r. Nr 196, 
poz.1631 z późn. zm.), 
b) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2002 r Nr 101, poz. 
926 z późn. zm.), 
c) innych przepisów o odpowiedzialności karnej za naruszenie tajemnicy państwowej i służbowej w 
związku z wykonywaniem usługi. 

3. Pracownicy Wykonawcy pełniący dyżur zobowiązani są do złożenia oświadczenia o zachowaniu w 
tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w toku pełnienia usługi dozoru i ochrony mienia oraz 
ochrony osób, zwłaszcza informacji dotyczących systemu zabezpieczeń obiektu Zamawiającego. 

 
§ 17 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony: 2 lata, t.j. od dnia ………… r. do ………………r. godz. …….. 
2. Strony ustalają jako początek świadczenia usług ochrony  dzień ……….….2015r., godz. ……….. 

 
§ 18 

1. Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym w przypadku rażącego 
naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, w szczególności w wypadku: 

a) nie wykonania,  w terminie wskazanym w §6 ust.1 umowy, obowiązków wskazanych w tym 
paragrafie,  
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b) po upływie terminu wyznaczonego we wcześniejszym pisemnym wezwaniu do usunięcia 
stwierdzonych uchybień (o których mowa w §14 ust.7) w wykonywaniu niniejszej umowy, jeśli 
Wykonawca uchybień w wyznaczonym terminie nie usunie, 

c) w przypadku wystąpienia sytuacji wskazanej §14 ust.8 niniejszej umowy, 
d) nieodnowienia polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej w czasie trwania umowy, 
e) utraty przez Wykonawcę niezbędnych do wykonywania przedmiotu zamówienia uprawnień. 

2. Rozwiązanie umowy następuje z chwilą pisemnego poinformowania Wykonawcy o rozwiązaniu 
umowy wraz z podaniem przyczyny. 
3. Z ważnych powodów każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę za 3-miesięcznym 
wypowiedzeniem, w szczególności w przypadku: 
- dwukrotnego naliczenia przez Zamawiającego kar umownych zgodnie z  §14 ust.1 umowy. 
4. Możliwe jest również odstąpienie na warunkach określonych w §14 ust.4 niniejszej umowy. 
 

§ 19 
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej , że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej 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 mu z tytułu faktycznego 
wykonania części umowy do dnia odstąpienia od umowy. 
 
                                                                                            § 20 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
2. Niedopuszczalne pod rygorem nieważności są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w 
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem 
postanowień ust. 3 poniżej. 
 
3. Zgodnie z art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania 
zmiany postanowień zawartej umowy i określa następujące warunki zmiany umowy:  
 
a) wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy ulega zmianie, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 
koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, w przypadku:  
- zmiany (także obniżka) stawki podatku od towarów i usług VAT, bezpośrednio związanej z 
przedmiotem zamówienia, 
- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy 
z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  
- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 
 
b) cena może ulec zmianie o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez 
Prezesa GUS na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. 
Dz.U. z 2009 r., Nr 153 poz. 1227, z późn. zm.), przy czym pierwsza waloryzacja ceny może nastąpić na 
pisemny wniosek Wykonawcy nie wcześniej niż w lutym 2016 roku, w latach następnych kolejne 
waloryzacje w okresach rocznych, 
 
c) wystąpią zmiany w nazwach lub adresach stron, zmiany związane z przekształceniem podmiotowym 
stron, 
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d) zmiany umowy są konieczne na skutek działania organów administracji lub instytucji upoważnionych 
do wydania decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych, związanych z realizacją przedmiotu 
umowy, 
 
e) nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotowym umowy, 
 
f) zaistnieje siła wyższa uniemożliwiająca okresowe wykonanie przedmiotu umowy; O każdej takiej 
sytuacji Wykonawca winien niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego, wraz z podaniem przyczyn 
zaistnienia siły wyższej, który w razie uznania zaistnienia siły wyższej, może podpisać aneks 
przedłużający ostateczny termin wykonania umowy; 
 
g) wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w związku z 
nimi wystąpi konieczność wprowadzenia zmian do umowy, zaś zmiany te są korzystne dla 
Zamawiającego i zostaną zaakceptowane przez Wykonawcę.  
 
h) zmiana podwykonawcy na innego lub rezygnacja z podwykonawcy uczestniczącego w realizacji 
umowy, w sytuacji gdy Wykonawca na etapie składania ofert wykazał podwykonawcę jako podmiot,  na 
którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy Prawo 
zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych; Wykonawca jest zobowiązany wykazać 
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w 
stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 
 
i) zmiany dotyczące udziału podwykonawcy na etapie realizacji umowy w sytuacji, gdy Wykonawca nie 
przewidział jego udziału w treści oferty lub zmiany podwykonawcy na innego, w przypadku, kiedy 
Wykonawca wskazał go w ofercie, a nowy podwykonawca spełnia wymagania dla fachowego wykonania 
powierzonych mu czynności lub części zamówienia zgodnie z SIWZ i umową; 
 
j) zmiana osób wymienionych w umowie; 

§ 21 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. 
zm). 

§ 22 
Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy podlegają rozpatrzeniu przez Sądy Powszechne 
właściwe rzeczowo z siedzibą w Gdańsku. 

§ 23 
Umowa została zawarta w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, 
dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 
ZAMAWIAJĄCY                                                                                             WYKONAWCA  
Załączniki: 

1) opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1, 
2) formularz oferty z koncepcją wykonania usług ochrony przedstawioną przez Wykonawcę - załącznik nr 2. 
 
 

ciąg dalszy Załącznika nr 7 do SIWZ 
      w postaci Załącznika nr 1 do umowy 
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Przedmiotem umowy jest: 
a) świadczenie (w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 22.08.1997r. o ochronie osób i mienia; Dz.U. z 
2005r. Nr 145 poz.1221 z późn.zm.) usług dozoru i ochrony mienia (wszelkie nieruchomości i 
ruchomości) oraz ochrony osób u Zamawiającego (Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w 
Gdańsku, zwana w dalszej części SIWZ Akademią lub Zamawiającym); Zakres przedmiotu zamówienia w 
zakresie ochrony fizycznej: 
- kwalifikowany pracownik ochrony: 17.544 godzin, 
- kwalifikowany pracownik ochrony: 17.544 godzin, 
- nie kwalifikowany pracownik ochrony: 6.579 godzin; 
 
b) świadczenie usług ochrony (zabezpieczenie porządku) w trakcie imprez organizowanych na terenie 
Zamawiającego;  W cenie oferty nie należy uwzględniać ceny za pracowników  świadczących usługi 
ochrony (zabezpieczenie porządku) w trakcie imprez organizowanych na terenie Zamawiającego. O ile 
zaistnieje taka konieczność (ewentualnie jeden lub dwa razy w roku), to usługi kwalifikowanych 
pracowników ochrony świadczących usługi ochrony na imprezach będą objęte zamówieniami 
uzupełniającymi, a więc będą podlegały odrębnym ustaleniom między Zamawiającym a Wykonawcą. 
Ponadto imprezy organizowane na terenie Zamawiającego, których zabezpieczenie miałby realizować 
Wykonawca na postawie zamówień uzupełniających, nie są imprezami masowymi w rozumieniu 
przepisów prawa (ustawa z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych  (Dz.U. z 2009r. 
nr 62 poz.504 z późn. zm.);  
 
c) świadczenie usług ochrony przez jednego lub dwóch nie kwalifikowanych pracowników ochrony w 
okresie przejściowym (Zamawiający przewiduje 3 miesiące), tj. od momentu podpisania umowy z 
nowym Wykonawcą do momentu zainstalowania systemu telewizji dozorowej zakupionego przez 
Zamawiającego; W cenie oferty nie należy uwzględniać ceny za pracowników  świadczących usługi 
ochrony; Usługi świadczone przez tych pracowników ochrony  będą objęte zamówieniami 
uzupełniającymi, a więc będą podlegały odrębnym ustaleniom między Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
Usługa ochrony będzie świadczona w oparciu o ochronę fizyczną (pracownicy ochrony). Zakres usługi 
(ilość godzin ochrony) wskazano w załączniku nr 1 do umowy.  
 
Wszystkie czynności wskazane w opisie przedmiotu zamówienia są czynnościami, o których mowa w 
art.36 ust.2 pkt.9d ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. czynnościami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego, określonymi przez Zamawiającego zgodnie z art.29 
ust.4 pkt.4 ustawy Prawo zamówień Publicznych. 
 
Kod CPV: 79710000-4 usługi ochroniarskie. 
 
2. Teren Zamawiającego, którego dotyczy przedmiot zamówienia, obejmuje: 
a) budynek A „czerwony” – część dydaktyczna (położenie: ul. Łąkowa 1-2, Gdańsk); 5 kondygnacji; 
powierzchnia: 2245 m²; 
b) budynek „żółty” (położenie: ul. Łąkowa 1-2, Gdańsk; powierzchnia: 7309 m²) obejmuje: 
- „Dom Muzyka” czyli część hotelową wraz z restauracją; 5 kondygnacji;  
- budynek B - część dydaktyczna; 5 kondygnacji;    
- Dom Studenta nr 2 (Akademik nr 2) „Dom Sonata”: 5 kondygnacji; 
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c) teren zewnętrzny (ul. Łąkowa 1-2, Gdańsk): w tym ogrodzony parking na samochody; 
d) Dom Studenta nr 1 (Akademik Nr 1) „Dom Cztery Pory Roku” (położenie: Plac Wałowy 15A, Gdańsk); 5 
kondygnacji; powierzchnia: 882,3 m²; ochrona dotyczy usług świadczonych przez zmotoryzowany patrol 
interwencyjny oraz założenia przycisku antynapadowego. 
e) budynek stróżówki (położenie: ul. Łąkowa 1-2, Gdańsk); powierzchnia: 32 m². 
Powierzchnia gruntów Zamawiającego: 
- 2779 m²  (położenie: Plac Wałowy 15A, Gdańsk), 
- 23474 m² (położenie: ul. Łąkowa 1-2, Gdańsk). 
 
3. W celu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni pracowników ochrony, którzy będą 
pełnić dyżury na terenie Zamawiającego, tj.: 
- w stróżówce, na terenie budynków (budynek czerwony, budynek żółty), na terenie wokół budynków,  
- w Domu Muzyka i w Domu Studenta nr 2.  
 
3.1. Stróżówka, teren budynków (budynek czerwony, budynek żółty), teren wokół budynków 
3.1.1. Usługa ochrony (w stróżówce, na terenie budynków, na terenie wokół budynków) ma być 
świadczona 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, w systemie ciągłym, zmianowym. Zmiana ma trwać 
nie dłużej niż 12 godzin (każdy pracownik ochrony ma dyżurować nie dłużej niż 12 godzin). Na jednej 
zmianie ma dyżurować 2 pracowników ochrony (zwani dalej jako pracownik ochrony ze stróżówki).  Do 
ich obowiązków należy: 
a) nadzór systemów na stróżówce;  
b) patrol terenu budynków (budynek czerwony, budynek żółty) i terenu wokół budynków;  
c) inne obowiązki wskazane w punkcie 3.1.3. 
Jeden pracownik ochrony ze stróżówki nadzoruje system, drugi pracownik ochrony ze stróżówki 
patroluje teren budynków i teren wokół budynków. Obowiązki te mogą wykonywać na zmianę. 
Pracownicy ochrony muszą być wyposażeni w system komunikacji bezprzewodowej. 
 
3.1.2. Wszyscy pracownicy ochrony ze stróżówki  muszą być kwalifikowanymi pracownikami ochrony 
fizycznej  (w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia);  
Wszyscy pracownicy ochrony muszą być zatrudnieni na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu 
pracy. 
Jeden z dyżurujących na zmianie pracowników ochrony musi być przeszkolony w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy. 
Wykonawca we własnym  zakresie i na własny koszt ma zamontować kamerę na stróżówce, w celu 
monitorowania swoich pracowników. 
 
3.1.3. Zadania pracowników ochrony ze stróżówki: 
a) nadzór nad systemami alarmowymi:  
- systemem antywłamaniowym w budynkach dydaktycznych, Domu Studenta nr2 i Domu Muzyka 
(sygnał z tego systemu monitorowany ma być przez Wykonawcę w jego centrum monitoringu, oraz w 
stróżówce Zamawiającego);  
- systemem alarmowym ppoż. (Zamawiający ma podpisaną umowę z firmą zewnętrzną na monitoring 
ppoż.) w budynkach dydaktycznych i Domu Studenta nr 2 (sygnał z tego systemu będzie odbierany w 
stróżówce Zamawiającego i będzie monitorowany w centrum monitoringu p.poż. obsługiwanym przez 
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Firmę wskazaną przez Zamawiającego). Pracownicy ochrony ze stróżówki mają monitorować i reagować 
na sygnały alarmowe czujek umieszczonych w budynkach Zamawiającego.  
W budynku Domu Muzyka sygnał z tego systemu jest odbierany przez recepcjonistów Domu Muzyka 
(pracowników Zamawiającego) i dodatkowo monitorowany w centrum monitoringu p.poż 
obsługiwanym przez Firmę wskazaną przez Zamawiającego.  
 
b) obsługa systemu parkingowego (wykonawca nie musi posiadać do obsługi parkingu swojej kasy 
fiskalnej) – usługa dodatkowa ze wskazaniem pierwszeństwa realizacji zadań ochrony terenu Akademii; 
Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia Zamawiającemu pełnego przeszkolenia każdego 
pracownika ochrony ze stróżówki z obsługi systemu parkingowego m.in. w zakresie codziennych 
obowiązków tworzenia raportu kasowego dobowego i miesięcznego. Opłaty parkingowe odbywają się za 
pośrednictwem automatu płatniczego. Pracownik ochrony ze stróżówki będzie zobowiązany przyjmować 
opłaty za parkowanie w sytuacji gdy automat ten ulegnie awarii lub zabraknie w nim pieniędzy. 
Pracownik ochrony ze stróżówki będzie zobowiązany przyjmować opłaty za parkowanie autokarów oraz 
za tzw. bilet zgubiony. Autokary, z gośćmi nocującymi w Domu Muzyka i Domu Studenta (tylko w okresie 
letnim, w którym Dom Studenta funkcjonuje jako hotel i przyjmuje gości), są zwolnione z opłaty 
parkingowej. Autokary te zostaną zgłaszane przez pracowników recepcji Domu Muzyka i Domu 
Studenta. Kwestia wjazdów zwolnionych z opłaty – w tym np. służb komunalnych, dostawców usług i 
towarów itd. realizowana będzie głównie poprzez 30 minutowy bezpłatny czas do wyjazdu z terenu, w 
przypadkach przekraczających ten czas obsługa takich wyjazdów realizowana będzie na podstawie 
biletów wyjazdowych dostarczanych przez administrację bezpośrednio osobom zainteresowanym (tj. 
serwisantom, dostawcom, najemcom pomieszczeń – wynajmy sal i pomieszczeń,  uczestnikom płatnych 
nagrań w studio itp.). Do obowiązków pracownika ochrony ze stróżówki będzie należało również 
anulowanie płatności za bilety wjazdowe wskazanych powyżej osób zwolnionych z opłat;  
 
c) pomoc pracownikowi z recepcji (pracownik Zamawiającego) przy obchodzie budynku żółtego (część 
dydaktyczna): w godzinach od 21:30 do 22:00 (przy zamykaniu budynku żółtego, część dydaktyczna) lub 
innych godzinach ustalonych przez Zamawiającego; pracownik ochrony ze stróżówki stoi przy drzwiach 
wejściowych nie wpuszczając nikogo do budynki i wypuszczając osoby wychodzące;  
 
d) nadzór terenu budynków i terenu wokół budynków, tj. identyfikowanie i zgłaszanie zagrożeń w 
szczególności naruszeń prawnych i porządkowych; 
 
e) sprawdzanie zdarzeń zgłoszonych przez pracownika ochrony pełniącego dyżur w Domu Muzyka lub 
przez pracowników Akademii i podejmowanie interwencji; W przypadkach konieczności interwencji w 
Domu Muzyka (lub w Domu Studenta nr 2) lub w sytuacjach trudnych z Gośćmi dyżurujący pracownik 
ochrony ze stróżówki zostaje wezwany przez pracowników recepcji lub pracownika ochrony; 
 
f) prowadzenie przez pracownika ochrony ze stróżówki obchodów terenu budynków i terenu wokół 
budynków,  
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Obchody (zakres, ilości obchodów i godziny obchodów) mają być wykonywane zgodnie z koncepcją 
wykonania usługi ochrony, przedstawioną przez wybranego Wykonawcę oraz zgodnie z wymogami 
Zamawiającego, które Zamawiający uzgodni z wybranym Wykonawcą.  
Wykonanie obchodów kontrolowane będzie poprzez „system kontroli strażników” (czytnik punktów 
kontrolnych, punkty kontrolne i oprogramowanie) zakupione i zainstalowane przez Zamawiającego;  
 
g) kodowanie i rozkodowywanie alarmów budynków; 
 
h) ujęcie osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla 
chronionego mienia, w celu niezwłocznego przekazania tych osób Policji;   
 
i) podejmowanie interwencji w przypadkach wystąpienia innych zagrożeń; 
 
j) wpuszczanie pojazdów na teren Zamawiającego i ich wypuszczanie; 
 
k) prowadzenie przez pracownika ochrony ze stróżówki dziennika zdarzeń (dziennika zmiany): 
- z adnotacją wszystkich interwencji i opisem dyżuru (w tym przyjmowanie i zdawanie dyżuru); 
- z adnotacją każdego wjazdu i każdego wyjazdu, w przypadku podnoszenia szlabanu przez pracownika 
ochrony ze stróżówki, w tym każdy wjazd autokaru; Ze względu na wąski wjazd na teren parkingu, i 
konieczność wjazdu autokaru przez szlaban wyjazdowy, pracownik ochrony ze stróżówki jest 
zobowiązany każdorazowo podnosić szlaban wyjazdowy w celu wpuszczenia autokaru na teren 
Zamawiającego; 
 
l) zamykanie i otwieranie, w razie potrzeby uzasadnionego wjazdu/wyjazdu, zewnętrznej bramy 
wjazdowej w godzinach od 00:00 do 05:00; 
 
ł) przyjmowanie kluczy od budynków A i B zdawanych przez portierki po zamknięciu tych budynków oraz 
wydawanie ich dla porannej zmiany sprzątaczek lub portierek; 
 
m) w okresie nocnym współpraca z pracownikiem ochrony z Domu Muzyka, w tym kierowanie 
pracownika ochrony z Domu Muzyka do pomocy w podjętych interwencjach; 
 
n) w czasie przebywania w stróżówce obsługa i monitorowanie systemu kamer przemysłowych (system 
telewizji dozorowej), które zostaną zakupione i zamontowane przez Zamawiającego;   
 
n)  inne zadania wymienione w punkcie 5. 
 
3.2. Dom Muzyka i Dom Studenta nr 2  
3.2.1. Usługa ochrony w Domu Muzyka i w Domu Studenta nr 2 ma być świadczona od godziny  21:00 do 
06:00, 7 dni w tygodniu w systemie zmianowym przez jednego pracownika na zmianę. Pracownik 
ochrony Domu Muzyka i Domu Studenta nr 2  (zwany dalej pracownikiem ochrony DM) jest to inny 
pracownik ochrony niż pracownik ochrony ze stróżówki (określony w punkcie 3.1.1). Zamawiający 
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zakłada, że pracownik ochrony DM wykonuje swoje usługi stacjonarnie (stoi przy recepcji Domu Muzyka) 
lub przeprowadza obchody w Domu Muzyka oraz w Domu Studenta nr 2.   
 
3.2.2. Wszyscy pracownicy ochrony DM pełniący dyżury w Domu Muzyka i w Domu Studenta nr 2 mogą 
być nie kwalifikowanymi pracownikami ochrony fizycznej;  Wszyscy pracownicy muszą być zatrudnieni 
na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. 
 
3.2.3. Główne zadania pracownika ochrony DM:  
a) pracownik w trakcie całego roku stacjonuje w Domu Muzyka, a dodatkowo:  
- w okresie od października do maja (dokładne daty uzależnione są od rozpoczęcia i zakończenia czasu 
hotelowego w sezonie letnim w Domu Studenta):   
 - przeprowadza obchody pięter w Domu Muzyka,  
 - przechodzi do recepcji Domu Studenta nr 2 sprawdzając z recepcjonistką bezpieczeństwo w 
 obiekcie (nie dokonuje pełnego obejścia obiektu, o ile nie zostanie o to poproszony przez 
 recepcjonistkę), 
 - przeprowadza obchód parkingu hotelowego. 
- w okresie od czerwca do września (dokładne daty uzależnione są od rozpoczęcia i zakończenia czasu 
hotelowego w sezonie letnim w Domu Studenta): 
 - przeprowadza obchody pięter w Domu Muzyka, 
 - przeprowadza obchody pięter Domu Studenta nr 2, 
 - przeprowadza obchód parkingu hotelowego. 
Obchody pięter i parkingu hotelowego polegają na przejściu pracownika ochrony DM co 1,5 godziny po 
wszystkich piętrach w Domu Muzyka i Domu Studenta nr 2 (w Domu Studenta nr 2 tylko w czasie 
hotelowym w sezonie letnim: od czerwca do września) oraz parkingu hotelowym w godzinach: 21:15, 
22:40, 00:20, 01:50, 03:30, 05:00 wraz ze sprawdzeniem przestrzegania ciszy nocnej oraz wizualnej 
kontroli zamknięcia poszczególnych pokoi na piętrach. Wykonanie obchodów kontrolowane jest poprzez 
„system kontroli strażników” (czytnik punktów kontrolnych, punkty kontrolne i oprogramowanie 
zakupione i zainstalowane przez Zamawiającego). Pracownik ochrony DM musi zaznaczyć swoją 
obecność w każdym wyznaczonym punkcie kontrolnym przy każdym obchodzie. Każdy obchód musi 
mieć tę samą trasę.  
 
b) dba o bezpieczeństwo osób pracujących i goszczących w obiektach (w Domu Muzyka i Domu Studenta 
nr 2) oraz bezpośrednim ich otoczeniu (teren przy restauracji, parking hotelowy); 
 
c) współpracuje z pracownikami recepcji Domu Muzyka i Domu Studenta nr 2, sprawdza zdarzenia 
zgłoszone przez nich oraz zgłasza do tego pracownika wszelkie zauważone nieprawidłowości (np. 
nieprzestrzeganie ciszy nocnej przez gości, otwarte drzwi do pokoju, gdy gości nie ma w pobliżu, ani w 
pokoju). 
 
d) podejmuje działania interwencyjne w przypadku między innymi: 
- podejrzanych osób znajdujących się w Domu Muzyka lub Domu Studenta nr 2; 
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- osób zakłócających spokój gości Domów lub pracowników recepcji Domu Muzyka lub Domu Studenta 
nr 2  (nietrzeźwych, zachowujących się agresywnie, podejrzanie, niszczących mienie, itp.); 
- gości obu budynków (Domu Muzyka lub Domu Studenta nr 2) nie przestrzegających godzin ciszy nocnej 
w pokojach i zakłócających odpoczynek innym gościom; 
 
e) w przypadkach interwencji w Domu Muzyka (lub w Domu Studenta nr 2) lub w sytuacjach trudnych z 
Gośćmi, dyżurujący pracownik ochrony DM wzywa pomoc z zewnątrz (pracownika ochrony ze 
stróżówki), gdy potrzebna jest pomoc patrolu (grupy) interwencyjnego, pracownik ochrony ze stróżówki  
wzywa patrol;  
 
f) prowadzi osobny dziennik zdarzeń (dziennik zmiany) z adnotacją wszystkich interwencji i opisem 
dyżuru (w tym przyjmowanie i zdawanie dyżuru). Jeden dziennik pozostawać będzie w Domu Muzyka, 
drugi dziennik będzie w Dom Studenta nr 2; 
 
g) wykonuje polecenia recepcjonisty związane z ochroną Domu Muzyka lub Domu Studenta nr 2; 
 
h) pomaga recepcjonistom we wszelkich sytuacjach problemowych (np. zalanie Domu Muzyka lub Domu 
Studenta nr 2; 
 
i) ma obowiązek zapoznać się z wypracowanymi przez Dom Muzyka lub Dom Studenta nr 2 procedurami 
ewakuacji na wypadek pożaru w Domu Muzyka lub Domu Studenta nr 2 oraz umiejscowieniem sprzętu 
p.poż.; 
 
j) współpracuje z pracownikiem ochrony ze stróżówki i w sytuacjach wymagających wsparcia: 
- wzywa pracownika ochrony ze stróżówki na pomoc do Domu Muzyka lub Domu Studenta nr 2  
lub  
- sam udziela pomocy w sytuacji trudnej, w szczególności w sytuacji naruszeń prawnych i porządkowych, 
zagrożenia bezpieczeństwa (obiektów, osób) na terenie Zamawiającego;  
 
k) pomaga w zamknięciu budynku czerwonego w godzinach od 21:30 do 22:00 (lub innych godzinach 
ustalonych przez Zamawiającego). Podczas, gdy pracownicy portierni budynku czerwonego dokonują 
obchodu budynku przed jego zamknięciem, pracownik ochrony DM stoi przy drzwiach wejściowych do 
budynku wypuszczając osoby wychodzące i nie wpuszczając nikogo do środka.  
 
l) wykonuje inne zadania wymienione w punkcie 5. 
 
4. Wykonawca musi posiadać własne centrum monitorowania. 
 
4.1. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej obiektów (w których będą 
świadczone usługi ochrony) oraz wizji lokalnej przyległego terenu.  
 
5. Do obowiązków i zadań  wszystkich  pracowników (kwalifikowanych i nie kwalifikowanych) ochrony 
należy: 
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- odpowiednie przygotowanie do dyżuru tj., pracownicy ochrony mają być wypoczęci, trzeźwi, nie mogą 
być pod wpływem środków odurzających,  
- dbanie o wygląd zewnętrzny, posiadanie czystego i estetycznego ubrania (umundurowania), 
- przestrzeganie zasady należytego zachowania w miejscu pracy, posiadanie odpowiedniego poziomu 
kultury osobistej (uprzejmość), 
- punktualne rozpoczynanie pracy, 
- sumienne i dokładne wykonywanie zadań służbowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
pracowników Zamawiającego,  studentów i gości oraz właściwej ochrony mienia znajdującego się na 
terenie Zamawiającego przed rabunkiem, zagrożeniem wybuchu, pożarem, kradzieżą, kradzieżą z 
włamaniem, dewastacją, 
- ochrona przed kradzieżą lub zniszczeniem mienia w tym również pojazdów znajdujących się na terenie 
Zamawiającego,  
- udzielanie informacji osobom z zewnątrz przychodzącym do Zamawiającego lub osobom 
przebywającym na terenie Zamawiającego,  
- ustalanie uprawnień do przebywania osób na terenie Zamawiającego, w tym szczególnie w okresie 
nocnym, z możliwością legitymowania tych osób, 
- wzywanie osób do opuszczenia terenu Zamawiającego w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do 
przebywania na tym terenie albo stwierdzenia zakłócania porządku, a w sytuacjach koniecznych 
wyprowadzanie tych osób, 
- natychmiastowe reakcje w każdej niebezpiecznej sytuacji, w szczególności reagowanie na alarmy 
systemów ostrzegania oraz na zauważone zdarzenia mogące mieć wpływ na wystąpienie strat w mieniu 
(zalanie pomieszczeń, uszkodzenia oświetlenia, uszkodzenia zamków, drzwi itp.), 
- pełna współpraca i łączność pracowników ochrony pomiędzy sobą i z centrum monitorowania 
alarmów, możliwość szybkiego wsparcia przez patrol interwencyjny, 
- współpraca z Policją, Strażą Miejską, Pogotowiem Ratunkowym, Strażą Pożarną między innymi poprzez 
niezwłoczne powiadamianie właściwych służb interwencyjnych o ewentualnych zdarzeniach mogących 
mieć wpływ na zagrożenie bezpieczeństwa osób i mienia,  
- niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu, o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na 
bezpieczeństwo na chronionym terenie, w szczególności: o pożarze, zalaniu, wycieku itp. lub o 
zagrożeniach ich powstania, w tym podejrzeniu terroryzmu, 
- natychmiastowe informowanie Kanclerza i Kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego  w 
przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, 
- poinformowanie Zamawiającego w przypadku stwierdzenia niesprawności środków zabezpieczenia i 
urządzeń alarmowych,  
- wykonywanie poleceń Zamawiającego w zakresie właściwego zabezpieczenia porządku i powierzonego 
do ochrony mienia, 
- znajomość i stosowanie podstawowych zasad postępowania w przypadku pożaru, zamachu 
terrorystycznego i innych zdarzeń, 
- ścisłe przestrzeganie procedur ustalonych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
6. Pracownicy Wykonawcy pełniący dyżur na terenie Zamawiającego, w celu zapewnienia należytego 
świadczenia usługi, muszą mieć odpowiedni wiek, stan zdrowia oraz posiadać odpowiednie 
predyspozycje (muszą być sprawni fizycznie, posiadać umiejętność zażegnania wszelkich prób 
wtargnięcia na teren Zamawiającego i zakłócania spokoju lub innych zdarzeń u Zamawiającego). 
Pracownicy do realizacji usługi nie mogą być osobami ze stopniem niepełnosprawności. 
 
7. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek zapewnić umundurowanie (odzież 
letnia i zimowa, obuwie) dla wszystkich pracowników ochrony pełniących dyżury u Zamawiającego. 
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Wszyscy pracownicy Wykonawcy, pełniący dyżury u Zamawiającego muszą być jednolicie 
umundurowani i odpowiednio oznakowani. 
 
8. Każdy pracownik ochrony pełniący dyżur musi mieć w widocznym miejscu  identyfikator ze zdjęciem. 
 
9. Zamawiający wymaga aby Wykonawca w miarę istniejących możliwości zapewnił stałą obsadę 
stanowisk wynikających ze specyfikacji. W przypadku rotacji pracowników skierowanych do dyżurów w 
stróżówce ponad liczbę 6 osób w roku kalendarzowym Zamawiający za przeprowadzenie szkolenia z 
obsługi systemu parkingowego obciąży Wykonawcę ryczałtową stawką 200 zł netto za każdego 
następnego pracownika ponad liczbę 6 osób. Zamawiający wymaga aby Wykonawca przesłał e-mailem, 
najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem każdego miesiąca, grafik dyżurów pracowników ochrony z 
wyszczególnieniem miejsc pełnienia dyżuru.  
 
10. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy wykazania, że pracownicy ochrony są zatrudnieni 
przez Wykonawcę w ramach umowy o pracę. Zamawiający będzie żądać, aby pracownicy ochrony złożyli 
oświadczenie – zgodę do przetwarzania danych osobowych, w celu weryfikacji czy pracownik jest 
zatrudniony na umowę o pracę. Oświadczenie to będzie podstawą aby wymagać od Wykonawcy 
przedstawienia druku RCA (lub RMUA), w zakresie danych osobowych ubezpieczonego (pracownika 
ochrony) i kodu ubezpieczenia, w celu stwierdzenia czy ubezpieczony jest zatrudniony na umowę o 
pracę.  Na każdy wniosek Zamawiającego Wykonawca zmieni pracownika ochrony, w ciągu 24 godzin od 
zgłoszenia takiego żądania przez Zamawiającego. Zamawiający wystąpi z takim wnioskiem w 
szczególności w sytuacji: 
- nie wykazania przez Wykonawcę, że pracownik ochrony jest zatrudniony przez Wykonawcę w ramach 
umowy o pracę, 
- w przypadku nie wykonywania przez pracownika ochrony obowiązków wskazanych w punkcie 5, 
- w przypadku nie spełnienia przez pracownika ochrony wymogów wskazanych w punkcie 6. 
 
11. W ramach podejmowanych przez kwalifikowanych pracowników ochrony działań Zamawiający 
dopuszcza (i wymaga w przypadkach uzasadnionych) możliwość stosowania środków przymusu 
bezpośredniego. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek wyposażyć 
pracowników ochrony w niezbędne środki przymusu bezpośredniego. 
 
12. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni Zamawiającemu wsparcie ochrony fizycznej 
poprzez usługę zmotoryzowanego patrolu interwencyjnego, wzywanego:   
- w przypadku Domu Studenta nr 1 („Dom Cztery Pory Roku”; położenie: Plac Wałowy 15A, Gdańsk) - 
przez pracowników Zamawiającego, 
- w przypadku Akademii (położenie: ul. Łąkowa 1-2, Gdańsk) - przez pracowników ochrony ze stróżówki 
lub z Domu Muzyka, gdy pracownicy ci nie są w stanie poradzić sobie z aktualnym zagrożeniem. 
Czas dojazdu patrolu nie może przekroczyć 7 minut w godzinach od 22:00 do 6:00 i 15 minut w 
godzinach od 6:00 do 22:00. Stawka godzinowa pracowników stacjonujących u Zamawiającego musi 
obejmować nieograniczoną liczbę przyjazdów i interwencji patroli interwencyjnych w całym okresie 
obowiązywania umowy. Dodatkowo Wykonawca zapewni codziennie przyjazd co najmniej jednego 
patrolu kontrolującego sytuację w Akademii (ul. Łąkowa 1-2, Gdańsk) oraz stan pracowników 
Wykonawcy (między innymi trzeźwość). 
Dojazd samochodu patrolowego nastąpi: w sytuacji uruchomienia alarmu przyciskiem antynapadowym, 
na wezwanie Zamawiającego, na wezwanie pracownika ochrony. W samochodzie patrolowym 
wymagana jest obecność co najmniej jednego kwalifikowanego pracownika ochrony.  
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13. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni na cały okres trwania umowy sprawny 
sprzęt służący do łączności pomiędzy pracownikami ochrony a recepcjami poszczególnych budynków 
(telefony komórkowe lub krótkofalówki z kodowanymi częstotliwościami wykluczającymi możliwość 
nakładania się innych połączeń w tym z systemu CB radio) według poniższego zestawienia: 
- 1 krótkofalówka lub telefon komórkowy dla recepcji Domu Muzyka, 
- 1 krótkofalówka lub telefon komórkowy dla recepcji budynku dydaktycznego B (w budynku żółtym), 
- 1 krótkofalówka lub telefon komórkowy dla recepcji Domu Studenta nr 2 (Dom Sonata), 
- 1 krótkofalówka lub telefon komórkowy dla recepcji budynku dydaktycznego A (budynek czerwony), 
- 1 krótkofalówka lub telefon komórkowy dla pracownika ochrony ze stróżówki,  
- 1 krótkofalówka lub telefon komórkowy dla pracownika ochrony w Domu Muzyka. 
 
14. Wykonawca podłączy system sygnalizacji włamania Zamawiającego do własnego centrum 
monitoringu i prowadzić będzie monitoring alarmów z tego systemu w systemie ciągłym 24 godziny na 
dobę, 7 dni w tygodniu. W przypadku odebrania alarmów z tego systemu Wykonawca postępował 
będzie jak w opisie zadań dla pracownika stróżówki oraz zgodnie z procedurami ustalonymi wspólnie z 
Zamawiającym. 
 
15. Wykonawca założy tzw. przyciski antynapadowe wzywające interwencję ochrony jak niżej: 
- przycisk antynapadowy w recepcji Domu Muzyka – procedura postepowania nr 1, 
- przycisk antynapadowy w recepcji Domu Studenta nr 2 (Dom Sonata) – procedura postepowania nr 1, 
- przycisk antynapadowy w kasie Akademii – procedura postępowania nr 1, 
- przycisk antywłamaniowy w recepcji budynku czerwonego – procedura postepowania nr 1, 
- przycisk antywłamaniowy w recepcji budynku żółtego – procedura postepowania nr 1, 
- przycisk antynapadowy w kancelarii materiałów niejawnych – procedura postepowania nr 1, 
- przycisk antynapadowy w recepcji Domu Studenta nr 1 („Dom Cztery Pory Roku”; położenie: Plac 
Wałowy 15A, Gdańsk) - procedura postępowania nr 2. 
Procedura postępowania nr 1 (dla przycisków antynapadowych w Akademii, ul. Łąkowa 1-2, Gdańsk) – 
przycisk alarmuje pracownika ochrony ze stróżówki i centrum monitoringu Wykonawcy – decyzja o 
wezwaniu patrolu interwencyjnego do decyzji pracownika ochrony ze stróżówki - podejmującego 
interwencję. 
Procedura postępowania nr 2 (dla przycisku antynapadowego w Domu Studenta nr 1; Plac Wałowy 15A, 
Gdańsk) – przycisk alarmuje centrum monitoringu Wykonawcy i stanowi automatyczne wezwanie 
patrolu interwencyjnego. 
 
16. W sytuacjach kryzysowych, jeżeli Zamawiający uzna to za konieczne, Wykonawca ma obowiązek 
zapewnić dodatkowych pracowników ochrony, w terminie określonym przez Zamawiającego.  
 
17. W sytuacjach szczególnych, Pracownicy ochrony, jeżeli zajdzie taka konieczność, będą pełnić służbę 
stałego dyżuru (w rozumieniu §8 ust.2 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w 
sprawie gotowości obronnej państwa; Dz.U. Nr 219, poz.2218), z którym wiążą się dodatkowe obowiązki 
pracowników ochrony (w dni wolne od pracy), między innymi polegające na zbieraniu i przekazywaniu 
informacji i meldunków.   
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