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Numer sprawy: AZP-381-34/16    
   

 

 
Rok założenia 1877 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

w przedmiocie: 
 

Usługa ochrony fizycznej osób i mienia wraz z obsługą central telefonicznych 
i parkingów  

dla  
Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  

nad Matką i Dzieckiem,   
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej   

w Poznaniu, ul. Krysiewicza 7/8  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Termin składania ofert: 14.12.2016 r., godz. 9:30 

Termin otwarcia ofert: 14.12.2016 r., godz. 10:00 
 

 

   

Poznań, dnia  06.12.2016 roku 
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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 
Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu  
ul. B. Krysiewicza 7/8 
61-825 Poznań 
Nr telefonu: 61 8 506-200    Nr faxu: 61  852 98-06 
NIP 778-11-28-565               Regon 630863147 
Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 7.30-15.00 

 adres strony internetowej: www.szoz.pl 
 

Wszystkie pytania dotyczące niniejszego postępowania prosimy kierować w formie pisemnej na adres 
e-mail: kgracz@szoz.pl, eoleksyn@szoz.pl lub faks 61 852 98 06 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie wyraża 
zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w języku obcym. 
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 138o  

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze. 
zm.), zwanej dalej ustawą, o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w art. 138g 
ust. 1 pkt. 1 ustawy tj. poniżej kwoty 750.000 euro. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
w dalszej części tekstu określana będzie skrótem „SIWZ”. Wskazane w niniejszej SIWZ przepisy 
ustawy opisujące określone instytucje ustawy będą w trakcie postępowania stosowane 
odpowiednio. Ich zastosowanie przez Zamawiającego nie oznacza kompleksowego zastosowania 
ustawy w szczególności nie uprawnia Wykonawców do składania środków odwoławczych.  

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, 
4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, 
5. Zamawiający przewiduje wybór oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
6. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 

powierzy podwykonawcom. 
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
1. Przedmiotem zamówienia jest: Usługa ochrony fizycznej osób i mienia wraz z obsługą central 

telefonicznych i parkingów dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i 
Dzieckiem, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poznaniu, ul. 
Krysiewicza 7/8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załacznik Nr 2 do SIWZ. 

2. Wymogi związane z wykonaniem usługi: 
1. Przed przystąpieniem do realizacji usługi Wykonawca przedkłada Zamawiającemu listę 

pracowników przewidzianych do jej wykonania.  
2. Pracownicy wykonujący usługę na rzecz Zamawiającego winni być sprawni fizycznie 

i psychofizycznie. 
3. Każdorazowo, na dany miesiąc kalendarzowy Wykonawca przedkłada Zamawiającemu, 

z jednodniowym wyprzedzeniem harmonogram pracy pracowników przeznaczonych do 
wykonania usługi. W przypadku konieczności przydzielenia innego pracownika, dokonania 
zmiany pracownika, Wykonawca ma obowiązek przydzielenia pracownika spełniającego 
wymagania postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca 
zobowiązany jest maksymalnie ograniczyć dokonywanie zmian pracowników realizujących 
usługę. Każda zmiana pracownika zobowiązuje Wykonawcę do aktualizacji harmonogramu 
pracy. Zamawiający zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do realizacji usługi osób nie 
ujętych w harmonogramie pracy. Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia i wezwania 
natychmiastowego zastępstwa w przypadku nie przybycia pracownika na stałe wyznaczonego 
do świadczenia usługi. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia przynajmniej jednego pracownika, który będzie 
pełnił rolę stałego Koordynatora w trakcie świadczenia usługi objętej przedmiotem umowy. 
Koordynator będzie zobowiązany do utrzymywania stałego kontaktu z Zamawiającym. Do 
zadań Koordynatora będzie należało organizowanie i sprawowanie nadzoru nad świadczeniem 
usług oraz zarządzanie personelem Wykonawcy. 
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5. Wykonawca spośród pracowników przydzielonych do realizacji usługi wyznacza koordynatorów 
odpowiedzialnych za bezpośredni nadzór i koordynację pracy pracowników pełniących 
obowiązki w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Zamawiającego. 

6. Wykonawca zapewni obsadę posterunków pracownikami pełniącymi służbę nie dłuższą niż 12 
godzin. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do codziennego sporządzania raportów z dyżurów wraz 
z podpisem osób pełniących dyżur. 

8. Osoby pełniące ochronę muszą być jednolicie, indywidualnie umundurowane i oznakowane 
identyfikatorami imiennymi wraz z logo Wykonawcy oraz wyposażone w środki łączności. 

9. Przyjmowanie z jednostek organizacyjnych zgłoszeń o awariach instalacji urządzeń 
i powiadamianie o nich wskazanych przez Zamawiającego pracowników Szpitala. 

10. Natychmiastowe reagowanie na alarm z centrali pożarowej, sprawdzenie w miejscu wskazanym 
przez centralę zasadności alarmu i niezwłoczne przekazanie stosownej informacji do firmy 
monitorującej instalację sygnalizacji pożaru. 

11. Wszyscy pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do odbycia szkolenia w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego w zakresie reagowania na wypadek załączenia 
sygnalizacji systemu pożarowego, systemu alarmowego oraz systemu powiadamiania 
o unieruchomionych osobach w windach. Szkolenie przeprowadzi uprawniony pracownik 
Zamawiającego. 

12. Wykonawca zobowiązuje się, na każde żądanie Zamawiającego w trakcie trwania umowy 
przedstawić zaświadczenie o zdolności do pracy pracowników świadczących usługi na rzecz 
Zamawiającego. 

13. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty obowiązywania umowy 
Koncepcję wykonania usługi ochrony osób i mienia. W ramach koncepcji wykonania ochrony 
osób i mienia Wykonawca przedstawia własne opracowanie wykonania usługi zawierającą opis 
następujących elementów: 
a) organizacja pracy zapewniająca ciągłość obsady każdego z posterunków oraz możliwość 

zastępstw (grafiki służb, rozplanowanie czynności wszystkich pracowników przewidzianych 
do wykonania usługi, nadzór nad pracownikami i organizacja nadzoru, ilość obchodów 
zapewniająca najwyższą jakość wykonania usługi ). 

b) procedury i instrukcje postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych i potencjalnych zagrożeń 
np.: włamanie, napad, kradzież, rozbój, pożar, opisujące sposób działań ochronnych, 
gwarantujące jak najwyższy poziom bezpieczeństwa podczas sytuacji nieprzewidzianych, 
gwarantujące najlepszą i najszybszą eliminację zagrożeń ze szczególnym uwzględnieniem 
niedopuszczenia do zagrożenia życia i zdrowia ludzi albo powstania szkody w mieniu 
Zamawiającego. 

c) systemy łączności 
d) szkolenie i doskonalenie personelu. 

 
3. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 33115000-9 

79710000-4   Usługi ochroniarskie 
79715000-9   Usługi patrolowe 
98341120-2   Usługi portierskie 
98390000-3   Inne usługi 

4. Miejsce realizacji:  
a) Szpital Św. Józefa (dziecięcy) przy ul. Krysiewicza 7/8 
b) Szpital Św. Józefa (dziecięcy) przy ul. Nowowiejskiego 56/58 
c) Przychodnia Medycyny Wieku Rozwojowego przy ul. Spornej 
d) Szpital Św. Rodziny (szpital ginekologiczno-położniczy i urologiczny) przy ul. Jarochowskiego 

18. 
 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 12 miesiące od daty zawarcia umowy 
 
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. PODSTAWY WYKLUCZENIA 
1. Warunki udziału w postępowaniu 

1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy  
a) nie podlegają wykluczeniu w sytuacjach wsazanych w art. 24 ust. 1 ustawy 
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 
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- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 
o ile wynika to z odrębnych przepisów. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli 
Wykonawca wykaże, iż posiada; aktualną koncesję na podjęcie działalności w 
zakresie ochrony osób i mienia określającej zakres i formy prowadzenia tych usług 
przez Wykonawcę, udzielonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 
zgodnie z ustawą z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia ( Dz. U. z 2014 r. poz. 
1099, z 2015 r. poz. 1505 oraz z 2016 r. poz.65 ). 

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  
3. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie  zamierza 

powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 
 

Va.  PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5                 
1. Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia 

wykluczy również wykonawcę: 
- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub 
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r.  
-Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. 
poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu 
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził 
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo 
upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); 

 
VI.  WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA. 
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, 

Zamawiający wymaga przedstawienia następujących oświadczeń i dokumentów: 
a) aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału na podstawie 

art. 25a ust 1 pkt 1) – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ (składane razem z ofertą); 
b) aktualną koncesję na podjęcie działalności w zakresie ochrony osób i mienia określającej 

zakres i formy prowadzenia tych usług przez Wykonawcę, udzielonej przez ministra 
właściwego do spraw wewnętrznych zgodnie z ustawą z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób 
i mienia ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1099, z 2015 r. poz. 1505 oraz z 2016 r. poz.65). 

2. Oświadczenia składane są w oryginale. Dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo 
kopii. Dokumenty złożone w formie kopii muszą zostać poświadczone za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę, z tym jednak zastrzeżeniem, że dla pełnomocnictw obowiązuje jedynie forma 
oryginału albo też odpisu notarialnie poświadczonego za zgodność z oryginałem. 

3. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, 
Zamawiający wymaga następujących oświadczeń lub dokumentów, ocena wykazania braku 
podstaw wykluczenia zostanie dokonana w oparciu o: 
a) aktualne na dzień składania ofert - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na 

podstawie na podstawie art. 25a ust 1 pkt 1) – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ 
(składane razem z ofertą); 

b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. 

4. Wykonawcy zagraniczni:    
a)  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 3 pkt. b) SIWZ, składa dokument 
wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający 
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

b) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa 
w ust. 3 pkt. b) SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie osoby,  której 
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej 
osoby. 

c) Dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt. b) SIWZ należy składać w formie oryginału lub kopii 
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poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, składanej wraz z tłumaczeniem 
na język polski. 

d) Dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt. b) SIWZ powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

4. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum) ustanawiają 
pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia (zał. 
nr 1, 3, 4 do SIWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

6. Wykonawcy działający wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Jeżeli 
oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać 
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. 

 
VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.  

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza ponadto formę 
porozumiewania się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (tj. poczty elektronicznej ), 
przy czym w ten sposób przesłane oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje muszą 
zostać potwierdzone pisemnie. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, 
wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu poczty elektronicznej, każda ze stron na 
żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

2. Zamawiający nie dopuszcza wyłącznego przekazywania oświadczeń lub dokumentów 
pocztą elektroniczną bez skutecznego zachowania formy pisemnej. 

3. Oświadczenia, dokumenty, oferty w tym ich uzupełnienia, poprawienia, wyjaśnienia-
o których mowa w art. 26 ust. 2 f i ust. 3 i 4 ustawy jednak – pod rygorem nieważności – 
muszą zostać złożone w formie pisemnej.  

4. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: w sprawach formalnych wyjaśnień 
udziela: Ewa Oleksyn, Katarzyna Gracz, tel. +48 61 850 62 95, e maila: kgracz@szoz.pl, 
eoleksyn@szoz.pl, zampub@szoz.pl 

5. Zapytania dotyczące SIWZ muszą być kierowane zgodnie z formą przewidzianą w ust. 1. 
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest 

obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
składania ofert. 

7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub 
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 
bez rozpoznania. 

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie 
treści SIWZ. 

9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
Zamawiającego. 

10.  Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 

11.  W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę treści Zamawiający zamieści na stronie 
internetowej Zamawiającego. 
 

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WADIUM 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu. 
 
IX. TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ 
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1. W niniejszym postępowaniu termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia składania ofert. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. 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. 
 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANA OFERT. 
1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza 

możliwości składania ofert w wersji elektronicznej. 
2. Postępowanie prowadzi się w języku polskim i Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie 

oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów jednym z języków powszechnie używanych w handlu 
międzynarodowym.  

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 
4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
5. Oferta musi zawierać formularz oferty, aktualne na dzień składania ofert oświadczenia (załącznik 3 

i 4 do SIWZ) 
6. Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do SIWZ 
7. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 
8. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo. 
9. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
10. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno 

ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) 
uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na 
pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. 
Pozostałe strony mogą być parafowane. 

11. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) 
podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 

12. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. 
13. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje 
roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności 
kosztów przygotowania oferty. 

14. Oferty nie odpowiadające zasadom określonym w ustawie oraz nie spełniające warunków 
ustalonych w niniejszej specyfikacji zostaną odrzucone. 

15. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępnione, część oferty, która 
zawiera te informacje należy umieścić w odrębnej kopercie oznaczonej napisem: „Informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - POUFNE”. Nie ujawnia się informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 
wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, 
o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy..  

16. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 
 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT I OTWARCIA OFERT  
1. Ofertę należy złozyć w w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Krysiewicza 7/8 

w Poznaniu, pokój nr: D-11 – Kancelaria, w terminie do dnia 14.12.2016 do godz.09:30. 
2. Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób: „Usługa ochrony fizycznej osób 

i mienia wraz z obsługą central telefonicznych, szatni i parkingów dla Specjalistycznego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem, Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Poznaniu, ul. Krysiewicza 7/8 NIE OTWIERAĆ przed: 14.12.2016 do 
godz. 10:00”. Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie 
otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. 

3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 14.12.2016 do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, 
Sekcja ds. Zamówień Publicznych, budynek D, II piętro. Otwarcie ofert jest jawne. 

4. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, wprowadzić zmiany lub wycofać 
złożoną przez siebie ofertę. Zmiana lub wycofanie oferty następuje poprzez złożenie odrębnego 
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oświadczenia w tym zakresie dostarczonego Zamawiającemu w odrębnej kopercie z adnotacją   
„ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 
dotyczące: 
a) kwoty, jaką zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.; 
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach. 
 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  
1. W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. 

o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 2014 r. poz. 915) za wykonanie przedmiotu 
zamówienia. 

2. Cenę należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
3. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej SIWZ oraz wszelkie 

koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami 
realizacji wybranej części przedmiotu zamówienia. 

4. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych między Zamawiającym 
a Wykonawcą. 

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
6. Cenę oferty należy podać jako sumę cen za 1 roboczogodzinę usług ochrony i obsługi parkingu 

oraz za 1 roboczogodzinę obsługi centrali telefonicznej z uwzględnieniem szacunkowej liczby 
godzin. W ten sposób podana cena oferty będzie podlegałą ocenie przez Zamawiajacwego.  

 
XIII. OPIS KRYTERIÓW WRAZ Z ZPODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY 
OFERT 
1. Zamawiający przy wyborze wykonawcy posługiwał się będzie następującymi kryteriami:  
          Nazwa kryterium- waga (%) 
Cena – 100% 
 
2. Punkty przyznawane będą liczone według następujących wzorów; 

Wzór 
1 - Cena - C  

Łączna cena ofertowa brutto – 100% - 100 pkt. 
Liczba punktów = (Cmin/Cof) x 100 , 
gdzie: 
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert 
Cof – cena podana w ofercie 
 
2. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają zasadom określonym w ustawie 

i spełniają wymagania określone w SIWZ. 
3. W ofercie należy podać cenę netto oraz cenę brutto realizacji zamówienia (z podatkiem VAT), 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
4. W ofercie należy podać cenę netto oraz cenę brutto realizacji zamówienia, z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. 
5. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą sumę punktów  

 
XIV. FORMALNOŚCI DO DOPEŁNIENIA PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY. 
1. Zamawiający po wyborze oferty niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy 

złożyli oferty o: 
a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego 
ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania 
i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, 
a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 

a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku 
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 
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d) Wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do 
kolejnego etapu negocjacji albo dialogu, 

e) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów, 
f) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów, 
g) unieważnieniu postępowania 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający 

może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich 
ponownej oceny, chyba, że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania. 

3. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 i 5-7 ustawy, na stronie 
internetowej. 
 

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 
Zamawiający nie będzie żądał zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 
ZAWIERANEJ UMOWY: 
Istotne dla stron postanowienia dotyczące umowy zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ. 
 
         

ZATWIERDZAM 
                                                   

                                                                                                  Z-ca Dyrektora 
                                                                                                                                  ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych 

                                                                                                                              mgr inż. Marzena Krzymańska 
                                                                                                                         / ------ / 
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                        Załącznik Nr 1 do SIWZ 
 
Pieczęć Wykonawcy 
 
                                                 

Formularz oferty /wzór/ 
 
Zamawiajcy: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrwotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, ul. 
B. Krysiewicza 7/8, 61-825 Poznań 
 
Dane Wykonawcy: 
Pełna nazwa:  ..........................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................. 
Adres (kod, miejscowość, województwo, powiat, ulica, nr domu, nr lokalu): 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
REGON:...............................  NIP: .................................. 
Numer telefonu:............................................................... 
Adres e-mail: ................................................................... 
wpisany do rejestru 
........................................................................................................................................................... pod 
nr ..............................................................................................................................................................  
mikroprzesiębiorstwo bądź małe lub średnie przedsiębiorstwo .............(tak/nie – wpisać odpowiednie) 
Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, telefon i/lub adres e-mail)    
................................................................................................................................................................. 
 
1. Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Usługa ochrony fizycznej osób i mienia wraz 
z obsługą central telefonicznych, szatni i parkingów dla Specjalistycznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Poznaniu, ul. Krysiewicza 7/8”, nr referencyjny: AZP-381-34/16 oświadczamy, że oferujemy 
wykonanie zamówienia za następującą cenę i na następujących warunkach: 

1) Wartość przedmiotu zamówienia w okresie jej obowiązywania tj. 12- miesięcy z uwzględnieniem 
szacunkowej (tj. 59 290 dla usług ochrony i obsługi parkingu oraz usług obsługi centrali 
telefonicznej) liczby godzin wynosi: 
wartości netto/ ................................ 
...... % podatek VAT ......................., co stanowi wartość brutto ............................... zł. 
słownie: .................................................................................................................................,  
w tym:  
 1 roboczogodzinę          

wartość netto ................... PLN   
.........%  podatku VAT ............................. 
wartość brutto ................. PLN.   

2. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 
zamówienia. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy 
informacje niezbędne do przygotowania oferty. 

4. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany 
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej 
warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy dzierżawy został przez nas zaakceptowany 
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej 
warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.Oświadczamy, że uważamy 
się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 

6. Oświadczam, że posiadam grupę interwencyjno-kontrolną, która będzie współdziałać z zespołem 
chroniącym obiekt i zdolna do wykonywania zadań w razie zagrożenia w czasie nie dłuższym niż 15 
min. od momentu zgłoszenia. 

7. Oświadczam, że posiadam pozwolenie na używanie częstotliwości radiowej, co najmniej jednego 
przydziału częstotliwości z zezwoleniem na używanie urządzeń nadawczych lub nadawczo-
odbiorczych pracujących w sieci radiokomunikacji na terenie Miasta Poznania. Jednocześnie 
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zobowiązujemy się w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą przedłożyć 
Zamawiającemu oryginał przedmiotowego pozwolenia.   

8. Całość zamówienia zamierzamy wykonać sami/następujące części zamówienia zamierzamy zlecić  
podwykonawcom* 

Wskazanie części 
zamówienia, które 
zamierzamy zlecić 

podwykonawcy 

Nazwa i adres firmy 
podwykonawcy 

 

  

  

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

10. W przypadku wyboru oferty za ofertę najkorzystniejszą: 
 Osoba uprawniona do podpisania umowy: …………………. 
 Osoba do kontaktów w sprawie realizacji umowy: …………………. 

                  tel.: ………………………………, faks: …………………e-mail:…………………….. 
11.  Załącznikami do niniejszej oferty są: 

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

       
       */ niepotrzebne skreślić                                       

             .............................................................................. 
                                                                                             (pieczęć i podpis osoby uprawnionej lub  
                                                                                                     upoważnionej przez wykonawcę) 
 ............................................... 
            (miejscowość, data)  

 
 



1 
 

Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem zamówienia jest stała, bezpośrednia, wykonywana przez 24 godziny na dobę 7 dni 
w tygodniu ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Zamawiającego 

 Szpital św. Józefa (dziecięcy) przy ul. Krysiewicza 7/8 
 Szpital św. Józefa (dziecięcy) przy ul. Nowowiejskiego 56/58 
 Przychodnia Medycyny Wieku Rozwojowego przy ul. Spornej 16 
 Szpital św. Rodziny (szpital ginekologiczno-położniczy i urologiczny) przy ul. 

Jarochowskiego 18 
oraz: 

 obsługa central telefonicznych (w 3 lokalizacjach) 
 obsługa płatnego parkingu przy ul. Nowowiejskiego 56/58, 
 obsługa systemów telewizji przemysłowej (CCTV) oraz sygnalizacji pożaru (SAP), wraz 

z nadzorem nad  prawidłowym funkcjonowaniem monitoringu oraz systemów alarmowych, 
 

1) W ramach wykonywanych usług Wykonawca zobowiązany jest zapewnić następującą liczbę 
pracowników w poszczególnych obiektach Zamawiającego: 

Obiekt 
Liczba pracowników 

ochrony: 

Liczba pracowników 
obsługujących centrale 

telefoniczne: 
Szpital Św. Józefa 
Ul. Krysiewicza 7/8 

2 osoby 24h/ 7 dni w tygodniu 1 osoba w dni robocze w godz. 7:00-
19:00* 

Szpital Św. Józefa 
Ul. Nowowiejskiego 56/58 

1 osoba w dni robocze w godz. 
7:00-15:00 
2 osoby w dni robocze w godz. 
15:00-7:00 
2 osoby w soboty, niedziele i 
święta/ 24h 

 
 

** 

Szpital Św. Rodziny   
ul. Jarochowskiego 18 

2 osoby 24h/ 7 dni w tygodniu 1 osoba w dni robocze w godz. 7:00-
19:00 * 

Przychodnia Medycyny 
Wieku Rozwojowego 
Ul. Sporna 16 

1 osoba w dni robocze w godz. 
7:00-18:00 

 
----------------------------- 

*Poza wymienionymi godzinami oraz w soboty, niedziele i święta centrale telefoniczne 
obsługiwane będą przez pracowników ochrony we wszystkich obiektach Zamawiającego 
**W dni robocze od godziny 19:00 do 7:00 oraz w soboty, niedziele i święta centrala 
telefoniczna będzie obsługiwana przez pracowników ochrony we wszystkich obiektach 
Zamawiającego 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia jak i zmniejszenia ilości godzin pracy 
w każdym obiekcie i momencie trwania kontraktu. 
 
2) Obowiązki Wykonawcy związane z obsługą płatnego parkingu przy Szpitalu św. Józefa - ul. 

Nowowiejskiego 56/58 –  
a) Obsługa parkingu odbywać się będzie przy współudziale pracownika Zamawiającego oraz 

w wskazane przez Zamawiającego 26 dni w roku w czasie urlopu wypoczynkowego lub 
zwolnienia lekarskiego pracownika Zamawiającego. 

b) pracownicy ochrony zobowiązani są do pobierania opłat za wjazd samochodów osób 
nieuprawnionych (pacjenci Przychodni Medycyny Wieku Rozwojowego, rodzice lub 
opiekunowie dzieci leczonych w oddziałach szpitalnych) zgodnie z cennikiem Zamawiającego.  

c) Usługi parkingowe podlegają ewidencji fiskalnej wykazanej poprzez kasy fiskalne. Osoby 
odpowiedzialne za prowadzenie reejstru i pobieranie opłat za wjazd na teren szpitala, podlegają 
rygorowi, o którym mowa w ustawie z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karno-skarbowy (Dz. 
U. z 2013 r. poz. 186 z późn. zm.) zgodnie z art. 28, 68 i 69.  

 
Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy: 
1) Zabezpieczenie i ochrona obiektów, terenów i mienia Zamawiającego w sytemie całodobowym 

poprzez dyżurowanie i dozorowanie terenu ochranianego obiektu. 
2) Podjęcie działań w czasie nie krótszym niż 15 minut od momentu zgłoszenia w przypadku 

włączenia alarmu w obiekcie przy ul. Krysiewicza 7/8: 
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a) Budynek C – Apteka 
b) Budynek D – Kasa i Serwerownia 

3) Zapewnienie patrol grupy interwencyjnej w trybie prewencyjnym poprzez natychmiastowe podjęcie 
działań – wezwanie grupy interwencyjnej (czas przyjazdu 15 min. lub stosownych innych organów) 
w sytuacjach nagłych i stwarzajacych zagrożenie dla osób i mienia, gdy interwencja osobista jest 
niewystarczająca. 

4) Zapewnienie usługi monitoringu pożarowego w zakresie automatycznego przesyłu sygnałów 
pożarowych z centralki sygnalizacji pożaru do siedziby Komendy Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Poznaniu z obiektu Szpitala św. Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18. W ramach ww. 
zadania Wykonawca zobowiązuje się do: 
a) monitorowania lokalnego systemu sygnalizacji pożaru w Szpitalu Św. Rodziny całodobowo 

przez wszystkie dni tygodnia 
b) automatycznego przesyłu sygnału o alarmie pożarowym do Alarmowego Centrum Odbiorczego 

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu 
c) niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego o zaistniałych nieprawidłowościach systemu 

monitorowania sygnałów pożarowych 
d) podejmowania stosownych działań związanych z procedurą obsługi centralki sygnalizacji 

pożaru w miejsca pełnienia dyżuru. 
Zamawiający zastrzega, iż nie będzie ponosić kosztów przyjazdu Państwowej Straży Pożarnej 
z powodu braku zgodnej z procedurą reakcji pracownika ochrony na informacje o pożarze 
sygnalizowane przez Centralkę Sygnalizacji Pożaru zlokalizowanej w Szpitalu Św. Rodziny. 

5) Ochrona pacjentów, personelu medycznego oraz pracowników Szpitala w sytuacjach zagrożenia 
życia lub zdrowia. 

6) Telefoniczne powiadamianie oddziału/komórki organizacyjnej o wejściu na jej teren osoby 
z zewnątrz w godz. 22:00-. 6:00. 

7) Zapewnienie na terenie podlegającym ochronie bezpieczeństwa zdrowia, życia i nietykalności 
osobistej pracowników, gości i partnerów Zamawiającego. 

8) Wezwanie osób do opuszczenia ochranianego obiektu w przypadku stwierdzenia braku uprawnień 
do przebywania na chronionym terenie lub w przypadku stwierdzenia zakłócania porządku. 

9) W sytuacjach stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia lub nietykalności osobistej, a także dla 
chronionego mienia w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji przez pracowników załóg 
interwencyjnych; 

10) Udzielanie pomocy personelowi medycznemu w przypadku jego wezwań szczególnie należy 
podjąć działanie: 

a) wobec osób pod wpływem alkoholu lub środków odurzających 
b) obrony przed napaścią na personel i obsługę szpitala 

11) Podejmowanie działań mających na celu uniemożliwienie wjazdu na teren Zamawiającego 
pojazdów bez uprawnień poprzez uzyskanie informacji od kierującego pojazdem o celu wjazdu. 

12) Niedopuszczanie do parkowania samochodów w miejscach niedozwolonych w tym 
egzekwowanie od wjeżdżających: 
a) zakazu parkowania samochodów na trasach przejazdu karetek, ich zatrzymywania się 

i postoju, 
b) zakazu parkowania samochodów na drogach pożarowych, 
c) poprawne parkowanie i zwracanie kierowcom uwagi na ścisłe przestrzeganie obowiązujących 

na terenie Szpitala przepisów porządkowych, 
13) Kontrola prawidłowości zamknięć i zabezpieczeń pomieszczeń, okien, wyłączenie i włączanie 

oświetlenia. 
14) Pełnienie funkcji informacyjnych poprzez udzielanie informacji zainteresowanym osobom oraz 

kierowanie na poszczególne oddziały szpitalne, pracownie diagnostyczne, poradnie i inne 
komórki organizacyjne. 

15) Wydawanie, przyjmowanie i zdawanie kluczy do pomieszczeń upoważnionym osobom wraz 
prowadzeniem stosownego rejestru. 

16) Codzienne sporządzanie raportów z pełnionych dyżurów wraz z podpisem osób będących na 
dyżurze. 

17) Przyjmowanie z jednostek organizacyjnych danego Szpitala zgłoszeń o awariach instalacji, 
urządzeń i powiadamianie o nich wskazanych przez Zamawiającego pracowników . 

18) Natychmiastowe reagowanie i przeciwdziałanie  zagrożeniom wraz z powiadomieniem 
stosownych służb oraz własnej grupy interwencyjnej. 

19) Otwieranie i zamykanie drzwi wejściowych do budynku Szpitala o wyznaczonych godzinach 
wg.przedstawionego w dniu podpisania umowy harmonogramu. 
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20) Osobiste zdawanie służby następnej zmianie potwierdzone w raporcie z przebiegu służby. 
21) Znajomość zasad alarmowania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa mienia Szpitala lub 

osób w nim przebywających i sposobu użycia urządzeń alarmowych oraz numerów alarmowych 
właściwych służb ratunkowych i interwencyjnych oraz osób funkcyjnych Szpitala i pracowników 
warsztatów. 

22) Znajomość procedur postępowania na wypadek ewakuacji osób w przypadku powstania pożaru, 
klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. 

23) Dokonywanie obchodu w celu ustalenia aktualnego stanu bezpieczeństwa obiektu w tym 
oddziałów szpitalnych w odstępach czasu nie rzadziej niż co 60 min. 

24) Patrolowanie terenu zewnętrznego Szpitala z uwzględnieniem miejsc szczególnie 
niebezpiecznych i zagrożonych: 
a) Szpital św. Józefa (dziecięcy) przy ul. Krysiewicza 7/8 - teren szpitala od ul. Krysiewicza 
b) Szpital św. Józefa (dziecięcy) przy ul. Nowowiejskiego 56/58 - teren szpitala od ul. 

Nowowiejskiego, Spornej, Cichej oraz od strony nasypu kolejowego 
c) Szpital św. Rodziny (szpital ginekologiczno-położniczy i urologiczny) przy ul. Jarochowskiego 

18 - teren szpitala od ul. Jarochowskiego, Sczanieckiej, Bogusławskiego i Niegolewskich. 
 

Wymogi związane z wykonaniem usługi: 
1) Przed przystąpieniem do realizacji usługi Wykonawca przedkłada Zamawiającemu listę 

pracowników przewidzianych do jej wykonania. Spośród osób przewidzianych do świadczenia 
przedmiotowej usługi co najmniej jedna osoba winna być kwalifikowanym pracownikiem ochrony, 
zatrudniona na umowę o pracę. 

2) Pracownicy wykonujący usługę na rzecz Zamawiającego winni być sprawni fizycznie 
i psychofizycznie. 

3) Każdorazowo, na dany miesiąc kalendarzowy Wykonawca przedkłada Zamawiającemu, 
z jednodniowym wyprzedzeniem harmonogram pracy pracowników przeznaczonych do wykonania 
usługi. W przypadku konieczności przydzielenia innego pracownika,dokonania zmiany pracownika, 
Wykonawca ma obowiązek przydzielenia pracownika spełniającego wymagania postawione 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca zobowiązany jest maksymalnie 
ograniczyć dokonywanie zmian pracowników realizujących usługę. Każda zmiana pracownika 
zobowiązuje Wykonawcę do aktualizacji harmonogramu pracy. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo niedopuszczenia do realizacji usługi osób nie ujętych w harmonogramie pracy. Wykonawca 
zobowiązany jest do wyznaczenia i wezwania natychmiastowego zastępstwa w przypadku nie 
przybycia pracownika na stałe wyznaczonego do świadczenia usługi. 

4) Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia przynajmniej jednego pracownika, który będzie 
pełnił rolę stałego Koordynatora w trakcie świadczenia usługi objętej przedmiotem umowy. 
Koordynator będzie zoobowiązany do utrzymywania stałego kontaktu  z Zamawiającym. Do zadań 
Koordynatora będzie należało organizowanie i sprawowanie nadzoru nad świadczeniem usług oraz 
zarządzanie personelem Wykonawcy. 

5) Wykonawca spośród pracowników przydzielonych do realizacji usługi wyznacza koordynatorów 
odpowiedzialnych za bezpośredni nadzór i koordynację pracy pracowników pełniących obowiązki 
w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Zamawiającego. 

6)  Wykonawca zapewni obsadę posterunków pracownikami pełniącymi służbę nie dłuższą niż 12 
godzin. 

7) Wykonawca zobowiązany jest do codziennego sporządzania raportów z dyżurów wraz z podpisem 
osób pełniących dyżur. 

8) Osoby pełniące ochronę muszą być jednolicie, indywidualnie umundurowane i oznakowane 
identyfikatorami imiennymi wraz z logo Wykonawcy oraz wyposażone w środki łączności. 

9) Przyjmowanie z jednostek organizacyjnych zgłoszeń o awariach instalacji urządzeń 
i powiadamianie o nich wskazanych przez Zamawiającego pracowników Szpitala. 

10) Natychmiastowe reagowanie na alarm z centrali pożarowej, sprawdzenie w miejscu wskazanym 
przez centralę zasadności alarmu i niezwłoczne przekazanie stosownej informacji do firmy 
monitorującej instalację sygnalizacji pożaru. 

11) Wszyscy pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do odbycia szkolenia w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego w zakresie reagowania na wypadek załączenia sygnalizacji systemu 
pożarowego, systemu alarmowego oraz systemu powiadamiania o unieruchomionych osobach 
w windach. Szkolenie przeprowadzi uprawniony pracownik Zamawiającego. 

12) Wykonawca zobowiązuje się, na każde żądanie Zamawiającego w trakcie trwania umowy 
przedstawić zaświadczenie o zdolności do pracy pracowników świadczacych usługi na rzecz 
Zamawiająecgo. 
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13) Wykonawca przedkłada Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty obowiązywania umowy 
Koncepcję wykonania usługi ochrony osób i mienia. W ramach koncepcji wykonania ochrony 
osób i mienia Wykonawca przedstawia własne opracowanie wykonania usługi zawierającą opis 
następujących elementów: 
a) organizacja pracy zapewniająca ciągłość obsady każdego z posterunków oraz możliwość 

zastępstw (grafiki służb, rozplanowanie czynności wszystkich pracowników przewidzianych 
do wykonania usługi, nadzór nad pracownikami i organizacja nadzoru, ilość obchodów 
zapewniająca najwyższą jakość wykonania usługi ). 

b) procedury i instrukcje postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych i potencjalnych zagrożeń 
np: 
 włamanie, napad, kradzież, rozbój, pożar, opisujące sposób działań ochronnych, 

gwarantujące jak najwyższy poziom bezpieczeństwa podczas sytuacji nieprzewidzianych, 
gwarantujące najlepszą i najszybszą eliminację zagrożeń ze szczególnym uwzględnieniem 
niedopuszczenia do zagrożenia życia i zdrowia ludzi albo powstania szkody w mieniu 
Zamawiającego. 

 systemy łączności 
 szkolenie i doskonalenie personelu 

Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych 
1) Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania Umowy oraz po jej wygaśnięciu lub 

rozwiązaniu, do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego, 
obejmujących: 
a) dane osobowe – chronione na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 992 z późn. zm.); 
b) informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - chronione na podstawie ustawy z dnia 16 

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

c) informacje, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie lub stan bezpieczeństwa 
Zamawiającego 

2) Szczegóły związane z bezpieczeństwem i ochroną danych osobowych zostały zawarte w § 6 
Umowy. 

Informacje dodatkowe 
W celu realizacji usługi Zamawiający udostępni odpłatnie Wykonawcy (w ramach umowy dzierżawy) 
trzy pomieszczenia tj. portiernię od ul. Krysiewicza 7/8j, portiernię od ul.Jarochowskiego 18, portiernię 
od ul.Nowowiejskiego 56/58 oraz dwa pomieszczenia centrali telefonicznej na terenie szpitala przy ul. 
Krysiewicza 7/8 i Nowowiejskiego 56/58 (w załączeniu projekt umowy). 
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                                                                                                               Załącznik Nr 3 do SIWZ 
 

Wykonawca: 
………………………………………
………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w 
zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 
………………………………………
………………………………… 
(imię, nazwisko, 
stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 
 

Oświadczenie Wykonawcy  
składane zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługa ochrony 

fizycznej osób i mienia wraz z obsługą central telefonicznych, szatni i parkingów dla 
Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem, Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poznaniu, ul. Krysiewicza 7/8”, nr referencyjny: AZP-
381-34/16 , oświadczam, co następuje: 

 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 
 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Roz. 
V SIWZ. 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
                               
                                           ………………………………………… 

     (pieczęć i podpis osoby uprawnionej lub  

upoważnionej przez wykonawcę) 
 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
zamawiającego w Roz. V SIWZ  polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 
………………………………………………………………………...……………………….……………………
…..…………….., w następującym zakresie: .............…………………………………………………………  
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
                               
                                                 ………………………………………… 

     (pieczęć i podpis osoby uprawnionej lub  

 upoważnionej przez wykonawcę) 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
                               
                                    ………………………………………… 

     (pieczęć i podpis osoby uprawnionej lub  

 upoważnionej przez wykonawcę) 
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                                                                                                                  Załącznik Nr 4 do SIWZ 
 
Wykonawca: 
………………………………………
………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w 
zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 
………………………………………
……………………………… 
(imię, nazwisko, 
stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 
 

Oświadczenie wykonawcy  
składane zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługa ochrony 

fizycznej osób i mienia wraz z obsługą central telefonicznych, szatni i parkingów dla 
Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem, Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poznaniu, ul. Krysiewicza 7/8”, nr referencyjny: AZP-
381-34/16 oświadczam, co następuje: 
 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 

12-23 ustawy Pzp. 
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 

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

     (pieczęć i podpis osoby uprawnionej lub  
upoważnionej przez wykonawcę) 

 
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 
art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych 
w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że 
w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki 
naprawcze: 
…..…………………...........………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
               ………………………………………… 

     (pieczęć i podpis osoby uprawnionej lub  

upoważnionej przez wykonawcę) 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 
WYKONAWCA: 
 
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie 
zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
                 ………………………………………… 

       (pieczęć i podpis osoby uprawnionej lub  
upoważnionej przez wykonawcę) 



2 
 

 
 [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a 
ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp] 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO 
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 
 
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: 
……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, 
a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z 
postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
                                       ………………………………………… 

     (pieczęć i podpis osoby uprawnionej lub  
upoważnionej przez wykonawcę) 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
 
                               
                                       ………………………………………… 

     (pieczęć i podpis osoby uprawnionej lub  
upoważnionej przez wykonawcę) 
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                    Załącznik Nr 5 do SIWZ 

Projekt! 
U M O W A .................................. 

zawarta w dniu ........................... w Poznaniu 
między: 

Specjalistycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu 
Ul. Krysiewicza 7/8 
61-825 Poznań 
wpisanym  do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- 
Nowe Miasto i Wilda, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000003220 
NIP 778-11-28-565 REGON 630863147 
reprezentowanym przez: 
................................................................................................................................................................... 
zwanym dalej "Zamawiającym" 
a 
Firmą (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS) ….............................................................., 
z siedzibą w ….........................przy ul. …............................., wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy …........................................., wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: …......................................................, kapitał 
zakładowy i wniesiony (niepotrzebne skreślić) 
NIP ...........................  REGON .......................................... 
zwaną w treści umowy „Wykonawcą”, którą reprezentują: 
lub (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej) 
Imię i nazwisko ….............................................., działającym pod firmą ….............................................. 
z siedzibą w …................................, przy ulicy …........................................., wpisanym do ewidencji 
działalności gospodarczej …...................................... pod numerem …................................................... 
NIP ...........................  REGON .......................................... 
zwanym w treści umowy „Wykonawcą” 
o następującej treści: 
 
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego zostaje zawarta umowa o następującej treści 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego stałej usługi 

ochrony osób i mienia, obsługi central telefonicznych, szatni, parkingu oraz monitoringu obiektów 
należących do Zamawiającego, wymienionych w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym 
załącznik nr 1 do umowy . 

2. Szczegółowe informacje na temat zakresu prac, częstotliwości oraz czynności wchodzących 
w zakres usługi ochrony zawarte są w załączniku nr 1 do umowy – Opis przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca zapewnia na posterunkach, przez ostatnie 24 godziny obowiązywania umowy asysty 
wspierającej dla nowych pracowników ochrony w zakresie obowiązywania niniejszej umowy, 
asysty wspierającej dla nowych pracowników ochrony w zakresie ustalonym z Zamawiającym, 
w przypadku podpisania przez Zamawiającego nowej umowy na świadczenie usług ochrony 
z innym Wykonawcą. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac będących przedmiotem umowy, zgodnie z 
aktualnym poziomem wiedzy technicznej i należytą starannością, zatrudniając wykwalifikowany 
personel. 

5. Wykonawca gwarantuje wykonanie usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
w szczególności ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005r., 
Nr145, poz. 1221) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie. 

6. Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy przedstawi Zamawiającemu: 
a) listę osób, które będą wykonywać usługę na rzecz Zamawiającego, a w przypadku osób 

realizujących usługę w zakresie grup interwencyjnych dodatkowo: 
- kserokopie wpisów na listę kwalifikowanych pracowników ochrony wydanych przez 

Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji, 
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7. W przypadku zmiany osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, Wykonawca 
zobowiązany jest poinformować o powyższym Zamawiającego i wykazać, że osoby te posiadają 
wymagane uprawnienia. 

8. Wykonawca oświadcza, że: 
a) posiada grupę interwencyjno-kontrolną, która będzie współdziałać z Zamawiającym chroniącym 

obiekt i zdolna do wykonywania zadań w razie zagrożenia w czasie nie dłuższym niż 15 min. od 
momentu zgłoszenia. 

b) posiada pozwolenie na używanie częstotliwości radiowej, co najmniej jednego przydziału 
częstotliwości z zezwoleniem na używanie urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych 
pracujących w sieci radiokomunikacji na terenie Miasta Poznania. Wykonawca w terminie 10 dni 
roboczych od daty zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu ww. pozwolenie.  

9. W przypadku nieprzedstawienia w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w ust. 5 lit. 
b umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty 
upływu ww. 10-dniowego terminu.  

§ 2. 
1. Tytułem wynagrodzenia ustala się następujące stawki za roboczo godzinę: wartość netto: ........ zł 

za roboczo godzinę plus ................. obowiązujący podatek VAT, co stanowi łączną wartość brutto 
...................... zł. za godzinę (słownie : .......................................................................). 

2. Wartość usługi w czasie trwania umowy nie może przekroczyć: 
kwoty netto ……………. zł,- plus podatek VAT ………… zł,- co stanowi wartość brutto 
………… zł,- /słownie: ………… / zgodnie ze złożoną ofertą, stanowiącą integralną część umowy. 

3. Rozliczenia pomiędzy Stronami następować będą po wykonaniu usługi w danym miesiącu 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego przedstawionej przez Wykonawcę faktury VAT. 

4. Zamawiający należność z tytułu wykonania usługi przekaże Wykonawcy w formie przelewu na 
konto wskazane w fakturze, w terminie ................ od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 
faktury VAT. 

5. Za datę zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. W przypadku 
nie uiszczenia należności w ustalonym terminie, Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia 
ustawowych odsetek za zwłokę. 

6. Strony ustalają możliwość negocjowania odroczenia terminu płatności. 
§ 3 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez osoby, którym 
powierzył obowiązki określone w umowie, wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania 
tych obowiązków przez Wykonawcę. 

2. W przypadku powstania szkody w mieniu Zamawiającego, obowiązek odszkodowawczy obejmuje 
naprawienie szkody w pełnej wartości, o ile jest ona następstwem niewykonania lub nienależytego 
wykonania tych obowiązków przez Wykonawcę. 

3. Wykonawca oświadcza, iż posiada polisę ubezpieczeniową obejmującą działalność w zakresie 
4. przedmiotu niniejszej umowy. 
5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody losowe powstałe w mieniu Zamawiającego. 

§ 4 
1. Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nieprzekazywania osobom trzecim informacji                

o treści i warunkach realizacji umowy. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zarządzeń, regulaminów i procedur 

obowiązujących u Zamawiającego w przypadku, gdy mogą one mieć wpływ na wykonywanie 
niniejszej umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, iż jest administratorem zbioru danych osobowych osób zatrudnionych 
przez niego w celu realizacji umowy i posiada zgodę osób, któych dane dotyczą na ich 
przetwarzanie. 

4. Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu dane osobowe zatrudnionych przez siebie osób 
wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy. 

5. Pracownicy Wykonawcy  zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które 
mają wpływ na stan bezpieczeństwa i sposób realizacji umowy zarówno w trakcie jej trwania, jak 
również po jej wygaśnięciu 

§ 5 
Osobami uprawnionymi do sprawowania nadzoru merytorycznego i kontaktów w sprawie realizacji 
niniejszej umowy są: 
a) z strony Zamawiającego ...................................................................................................... 
b) z strony Wykonawcy ............................................................................................................ 

§ 6 
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1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczania kar umownych: 
a) w wysokości 10% wartości umowy brutto w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od 

umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 
b) w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia miesięcznego w przypadku niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę w danym dniu, w szczególności 
niewykonywania obowiązków wyszczególnionych w załączniku nr 1 do umowy, opuszczenie 
strzeżonego obiektu bez przekazania służby następcy, stawienie się w miejscu pracy w stanie 
nietrzeźwości, spożywania alkoholu w czasie pracy lub środków odurzających itp. 

2. Sytuacja będąca podstawą do naliczenia kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. b) zostanie 
opisana przez Zamawiającego w protokole zdarzenia, który to przekazany zostanie niezwłocznie 
Wykonawcy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kary umownej z należnego wynagrodzenia 
Wykonawcy wynikającego z wystawionej przez niego ostatniej faktury, na co Wykonawca wyraża 
zgodę. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wysokość uzyskanej kary nie pokrywa 
wartości poniesionej szkody. 

§ 7 
1. Cena przedmiotu umowy podana w ofercie nie może ulec zmianie przez okres 12 miesięcy od dnia 

rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy. 
2. W razie zmiany wysokości obowiązującej stawki VAT dotyczącej przedmiotu umowy, w trakcie 

realizacji umowy, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia uwzględniającego 
aktualną (zmienioną) wysokość stawki VAT. 

§ 8 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy Wykonawca:  

a) przedstawił nieprawidłowe lub niezgodne ze stanem faktycznym informacje będące podstawą 
do wypłaty wynagrodzenia,  

b) bez uzasadnienia nie wykonuje lub nienależycie wykonuje przedmiotu umowy i pomimo 
wezwania go do zmiany sposobu ich wykonywania nadal wykonuje je nienależycie lub wcale 
nie wykonuje,  

c) powierzył wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego,  
d) naruszył przy wykonywaniu Umowy prawa osób trzecich.  
e) nie przekazał Zamawiającemu kopii polisy, o której mowa w §11 umowy po uprzednim 

wezwaniu przez Zamawiającego i wyznaczeniem stosownego terminu  
– w terminie 30 dni od zaistnienia ww. zdarzeń.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 
istotnie interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

§9 
Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 12 miesięcy tj. od dnia  .........2016 r. do ........2017 r., bądź do 
wyczerpania kwoty przeznaczonej do realizacji przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 2. 

§10 
1. Przez „siłę wyższą” rozumie się wydarzenia, których nie można było przewidzieć ani zapobiec, 

a które zaistniały po zawarciu niniejszej umowy. W szczególności za „siłę wyższą” uznać należy 
takie wydarzenia, jak działania wojenne, niepokoje społeczne, trzęsienia ziemi, klęski żywiołowe, 
pożary, powodzie, działania władz – o ile mają wpływ na prawidłowe realizowanie postanowień 
niniejszej umowy i nie są wynikiem okoliczności zawinionej przez stronę. 

2. W razie wystąpienia przypadku „siły wyższej”, mającego negatywny wpływ na prawidłowe 
realizowanie postanowień niniejszej umowy, strona dotknięta „siłą wyższą”, zostaje zwolniona ze 
swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, na czas występowania „siły wyższej”, 
a uzgodnione terminy zostaną odpowiednio przedłużone. 

3. W razie wystąpienia przypadku „siły wyższej”, strona, która ze względu na „siłę wyższą” nie  może 
zrealizować swoich zobowiązań, jest zobowiązana powiadomić pisemnie o tym fakcie drugą stronę 
oraz podać dane na temat okoliczności „siły wyższej” oraz ich wpływu na realizację zobowiązań. 

4. Po ustaniu „siły wyższej”. strona dotknięta działaniem „siły wyższej”, jest 
zobowiązana niezwłocznie powiadomić pisemnie drugą stronę o fakcie ustania okoliczności lub 
zdarzeń „siły wyższej”. Po otrzymaniu zawiadomienia strony ustalają nowy termin realizacji umowy. 
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§ 11 
Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w okresie realizacji 
przedmiotu umowy na kwotę minimum 500 000 zł, a kopię polisy przedłoży Zamawiającemu przed 
zawarciem niniejszej umowy. W przypadku upływu okresu jej obowiązywania, Wykonawca jest 
zobowiązany do zawarcia kolejnej umowy ubezpieczenia na ww. kwotę ,aż do upływu okresu realizacji 
niniejszej umowy. 

§ 12 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego,  
3. Ewentualne spory, mogące powstać przy wykonaniu umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu 

sądowi miejscowo właściwemu ze względu na siedzibę Zamawiającego 
§ 13 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej 
ze Stron. 
 

ZAMAWIAJĄCY                WYKONAWCA 
 
W załączeniu; 
1. Opis przedmiotu zamówienia 
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Załącznik Nr 6 do SIWZ 
Projekt! 

U M O W A .................................. 
zawarta w dniu ........................... w Poznaniu 

między: 
Specjalistycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu 
Ul. Krysiewicza 7/8 
61-825 Poznań 
wpisanym  do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- 
Nowe Miasto i Wilda, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000003220 
NIP 778-11-28-565 REGON 630863147 
reprezentowanym przez: 
...................................................................................................................................................................
........ 
zwanym dalej "Zamawiającym" 
a 
Firmą (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS) 
…....................................................................,                 z siedzibą w ….........................przy ul. 
…............................., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
…........................................., wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS: …......................................................, kapitał zakładowy i wniesiony (niepotrzebne skreślić) 
NIP ...........................  REGON .......................................... 
zwaną w treści umowy „Wykonawcą”, którą reprezentują: 
lub (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej) 
Imię i nazwisko ….............................................., działającym pod firmą ….............................................. 
z siedzibą w …................................, przy ulicy …........................................., wpisanym do ewidencji 
działalności gospodarczej …...................................... pod numerem …................................................... 
NIP ...........................  REGON .......................................... 

 
§ 1 

1. Wydzierżawiający oddaje a dzierżawca przyjmuje z dniem ...................................... pomieszczenia 
o łącznej powierzchni 54,64 m² znajdujące się na terenie: 
1.1. Szpital przy ul. Krysiewicza 7/8 o łącznej powierzchni   – 28,30 m² 

budynek portierni       - 19,00 m² 
budynek C –centrala telefoniczna     -   9,30m² 

1.2. Szpitala przy ul. Nowowiejskiego 56/58o łącznej powierzchni - 17,14 m² 
budynek portierni       - 17,14 m² 

1.3. Szpitala przy ul. Jarochowskiego     -   9,20 m² 
budynek portierni/centrala telefoniczna   -   9,20 m² 

2. Dzierżawca w czasie trwania umowy wyraża zgodę na przebywanie w dzierżawionym 
pomieszczeniu przy ul. Nowowiejskiego 56/58 – portiernia- jednego pracownika SZOZ nad MiDz. 

3.  Dzierżawca będzie wykorzystywał przedmiot dzierżawy na potrzeby wykonywania usług na rzecz 
SZOZ nad Matką i Dzieckiem zgodnie z złożoną ofertą. 

4.  Dzierżawca bez zgody Wydzierżawiającego nie może dokonać podnajmu pomieszczenia osobom 
trzecim. 

5.  Dzierżawca oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym Przedmiotu dzierżawy i nie wnosi 
w przedmiotowym zakresie żadnych uwag czy zastrzeżeń. 

 
§ 2 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony : od dnia ............... roku do dnia ................ roku. 
2. Strony zastrzegają sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy z dwumiesięcznym wypowiedzeniem 

ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 
 

§ 3 
1. Czynsz dzierżawny ustala się w wysokości - 54,64 m² x 11,00 zł netto za 1m² + obowiązujący 

podatek VAT miesięcznie = 601,04 zł netto+ obowiązujący podatek VAT 
2. Energia elektryczna    - 150,00 zł + obowiązujący podatek VAT 
3. Woda + kanalizacja    -   60,00 zł + obowiązujący podatek VAT 
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4. Wywóz nieczystości stałych  -   60,00 zł + obowiązujący podatek VAT 
5. c.o.         -  120,00 zł + obowiązujący podatek VAT 
6. Kwoty wynikające z § 3 ust. 1-5,dzierżawca zobowiązany jest wpłacić w terminie 21 dni od dnia 

wystawienia faktury na konto Wydzierżawiajacego. 
7. W przypadku opóźnienia płatności kwot wynikających o których mowa w § 3 ust. 1-5 umowy 

Wydzierzawiającemu przysługują odsetki ustawowe bez konieczności doręczenia Dzierżawcy 
dodatkowego powiadomienia. 

§ 4 
1. Dzierżawca zobowiązany jest do udostępnienia pomieszczeń w celu wykonania niezbędnych prac, 

do których zobowiązany jest  Wydzierżawiający. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo stałego 
wstępu do pomieszczeń, przez które przechodzą instalacje techniczne budynku. 

2. Dzierżawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt bieżących napraw i konserwacji 
dzierżawionych pomieszczeń i urządzeń (między innymi: napraw posadzek, malowanie) zgodnie 
z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi, oraz wykonywanie napraw i usuwanie stwierdzonych 
uszkodzeń wynikłych z przeglądów okresowych obiektów zgodnie z zapisami Prawa budowlanego. 

3. Przed przystąpieniem do remontu należny jego zakres, sposób wykonania oraz użyte materiały 
uzgodnić w formie protokółu robót obustronnie podpisanego przez Dzierżawcę 
i Wydzierżawiającego. 

4. Dzierżawcy nie przysługuje prawo do zwrotu nakładów poniesionych za remont dzierżawionych 
pomieszczeń. 

5. Dzierżawca przy prowadzeniu robót remontowych nie może powodować zakłóceń czy ograniczeń 
działalności innych użytkowników budynku. 

6. Dzierżawca ponosi pełna odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone na skutek swojej 
działalności w budynku. Koszty związane z usunięciem szkód Dzierżawca pokrywa w ciągu 14-tu 
dni od przedłożenia faktury za wykonane prace. 

7. Dzierżawca po wygaśnięciu umowy zobowiązuje się przekazać użytkowane pomieszczenia i ich 
przynależności w stanie nie pogorszonym, z uwzględnieniem normalnego zużycia. Nakłady 
i ulepszenia związane na stałe z budynkiem, stają się własnością Wydzierżawiającego bez spłat 
i dopłat. 

§ 5 
1. Utrzymywanie porządku i czystości w wynajmowanych pomieszczeniach i jego 

bezpośrednimsądzietwie należy do obowiązków Dzierżawcy. 
2. Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia ciężarów związanych ze zwykłym korzystaniem 

z przedmiotu najmu. 
§ 6 

Dzierżawca ponosić będzie wszelkie konsekwencje prawne i finansowe z tytułu przeprowadzonych 
kontroli przez uprawnione instytucje w zakresie przedmiotu zamówienia. 

 
§ 7 

Sprawy wynikające z umowy rozstrzygać będzie właściwy Sąd w Poznaniu. 
 

§ 8 
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 9 
Umowę sporządzono w 2 – ch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 
 
 
 

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