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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego

Nazwa zamówienia:

Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia 
w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej 

w Proszowicach

 

                                                  Proszowice, GRUDZIEŃ  2010 r.

   



 Zamawiaj  ą  cy  :

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
32-100 Proszowice, ul. Kopernika 13
numer kierunkowy: 0-12
tel.: 386-52-14, faks: 386-52-58
e-mail: dzp.zoz@poczta.fm 
www.spzoz.proszowice.pl

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest  zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 
2010 r. Nr 113, poz. 759), zwanej dalej „ustawą”. 

I.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem  zamówienia  jest  bezpośrednia,  stała,  dwudziestoczterogodzinna  ochrona 
fizyczna,  dozór  mienia,  obsługa  portierni  w  Proszowicach  przez  licencjonowanych 
pracowników ochrony. Codzienna, całodobowa ochrona obejmuje:

1. pełną znajomość zadań na wyznaczonym posterunku, 
2. wykonywanie zadań zgodnie z przepisami, 
3. monitorowanie lokalnych systemów alarmowych, 
4. utrzymanie ładu, porządku i dyscypliny na wyznaczonym posterunku oraz utrzymanie 

w należytym stanie przydzielonego sprzętu,
5. przestrzeganie  zasad  należytego  zachowania  podczas  pełnienia  czynności  na 

posterunku,
6. niezwłoczne  powiadomienie  kierownictwa  oraz  odpowiednich  służb  o  zdarzeniach 

nadzwyczajnych oraz podjęcie zadań zmierzających do zminimalizowania strat 
i zabezpieczenia śladów,

7. obserwacja ruchu w rejonie bramy głównej oraz pobieranie na rzecz tut. SP ZOZ opłat 
za wjazd na teren zakładu

8. kontrola ruchu osobowego, samochodowego, towarowego
9. interwencja w stosunku do osób naruszających prawo i porządek
10. uniemożliwienie  wejścia  lub  wjazdu  na  teren  Szpitala  osobom  będącym  w  stanie 

wskazującym na spożycie alkoholu,
11. systematyczne dokonywanie obchodów w celu właściwej ochrony obiektu i mienia
12. sprawdzanie  zabezpieczeń  pomieszczeń  oraz  pomieszczeń  administracji  po 

godzinach pracy, stanu ogrodzenia i oświetlenia,
13. obsługę portierni, wydawanie kluczy oraz prowadzenie ewidencji wydawania i zwrotu 

kluczy, 
14. prowadzenie właściwej dokumentacji (książki służby)
15. zapobieganie kradzieży i niszczeniu mienia,
16. zgłaszanie kierownictwu zauważonych w czasie pełnienia obowiązków usterek,
17. wykonywanie doraźnych zadań powierzonych przez kierownictwo zakładu.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.

II.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wykonywanie usługi całodobowo w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 

III.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy , o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, 
którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie 
przedmiotu zamówienia,  tj.  posiada koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w 
zakresie usługi ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony;



1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania  ofert  co najmniej  2  usługi  polegające na świadczeniu  usług w zakresie 
ochrony osób i mienia;
1.3  dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do 
wykonania zamówienia; dysponuje co najmniej 4 osobami posiadającymi licencje w zakresie 
ochrony osób i mienia;
1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie  prowadzonej  działalności  gospodarczej  związanej  z  przedmiotem  zamówienia  na 
sumę ubezpieczenia (sumę gwarancyjną) nie mniejszą niż 1.000 000,00 zł 
i
1.5 braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 
24 ust. 1 ustawy .
Ocena  spełnienia  warunków udziału  w postępowaniu  dokonana  będzie  zgodnie  z  formułą 
„spełnia  –  nie  spełnia”  w oparciu  o  informacje  zawarte  w dokumentach  i  oświadczeniach 
załączonych do oferty.

Wykonawca  może  polegać  na  wiedzy  i  doświadczeniu,  potencjale  technicznym,  osobach 
zdolnych  do  wykonania  zamówienia  lub  zdolnościach  finansowych  innych  podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi  stosunków.  Wykonawca w takiej 
sytuacji  zobowiązany  jest  udowodnić  zamawiającemu,  iż  będzie  dysponował  zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania  z  nich  przy  wykonaniu  zamówienia.  Jeżeli  Wykonawca  wykazując  spełnienie 
warunku  dotyczącego  posiadania  wiedzy  i  doświadczenia,  dysponowania  odpowiednim 
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o których mowa w 
art.  22  ust.  1  pkt.2  i  3  ustawy  Pzp,  polega  na  wiedzy  i  doświadczeniu  oraz  potencjale 
technicznym i osobach zdolnych do wykonania zamówienia, innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, wymaga się wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu dotyczącej tych podmiotów. 

IV.
WYKAZ  OŚWIADCZEŃ I  DOKUMENTÓW,  JAKIE  MA DOSTARCZYĆ WYKONAWCA W 
CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Wykonawca powinien złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw 
do wykluczenia  (Załącznik 2 i 2A do SIWZ),
2) aktualny odpis z właściwego rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w 
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 
1 pkt 2 ustawy,
3)  koncesja  na  wykonywanie  działalności  gospodarczej  w zakresie  usługi  ochrony osób  i 
mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony,
4)  opłacona  polisa  lub  inny  dokument  ubezpieczenia  potwierdzający,  że  Wykonawca  jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia, suma gwarancyjna nie mniejsza niż 1.000 000,00zł,  (polisa winna 
być ważna w okresie obowiązywania umowy)
5)  wykaz  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również 
wykonywanych,  usług  (minimum  2  usługi)  w  zakresie  ochrony  osób  i  mienia  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 
odbiorców (Załącznik 3 do SIWZ), podpisany przez osoby upoważnione,
6)  co  najmniej  2  dokumenty  (referencje,  listy  referencyjne  lub  dokumenty  o  podobnym 
charakterze), potwierdzające że usługi wykazane w wykazie, o którym mowa w pkt 5), zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie,
7)  wykaz  osób  ,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  w  szczególności 
odpowiedzialnych  za  świadczenie  usług,  wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji 
zawodowych  (licencje),  oraz  informacją   o  podstawie  do  dysponowania  tymi  osobami 
(Załącznik 4 do SIWZ),
8) oświadczenie Wykonawcy, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia [licencje], (Załącznik 5 do SIWZ).



UWAGA 1. Dokumenty, o których mowa w pkt.2), 3), 4) i 6) mogą być złożone w formie 
oryginału  lub  kserokopii  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  przez 
Wykonawcę, tzn. przez osoby podpisujące ofertę lub przez osoby upoważnione 
do poświadczenia zgodności z oryginałem kserokopii dokumentów – w takim 
przypadku wraz z dokumentami Wykonawca powinien przedłożyć dokumenty, z 
treści których wynika umocowanie do dokonania tej czynności, o ile nie wynika 
ono  z  innych  dokumentów  składanych  wraz  z  ofertą.  W  przypadku,  gdy 
dokument  składa  się  z  więcej  niż  jednej  strony,  kserokopia  każdej  strony 
powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem w sposób opisany wyżej.

UWAGA 2. Oświadczenia,   o  których mowa w pkt.1)  i  8)  powinny być podpisane przez 
osoby podpisujące ofertę.

UWAGA 3. Jeżeli  Wykonawcy  wspólnie  ubiegają się o  udzielenie  zamówienia- 
oświadczenia, o których mowa w pkt 1), oraz dokument, o którym mowa w pkt 
2)  w  zakresie  niepodlegania  wykluczeniu  z  postępowania  oraz  w  pkt  3) 
powinien złożyć każdy z Wykonawców .

UWAGA 4. Jeżeli,  wykonawca  ma  siedzibę lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium 
Rzeczypospolitej  Polskiej,  Wykonawca  Jeżeli  Wykonawca  ma  siedzibę lub 
miejsce  zamieszkania  poza  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej,  zamiast 
dokumentu, o którym mowa w pkt 2 składa dokument, wystawiony w kraju, w 
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że 
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
Dokument, o których mowa wyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

UWAGA 5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa 
w uwadze 4 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone 
przed  notariuszem,  właściwym  organem  sądowym,  administracyjnym  albo 
organem  samorządu  zawodowego  lub  gospodarczego  odpowiednio  kraju 
pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania.

UWAGA 6.    W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę 
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio 
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce  zamieszkania,  z  wnioskiem  o  udzielenie  niezbędnych  informacji 
dotyczących przedłożonego dokumentu.

UWAGA 7. Dokumenty  sporządzone  w  języku  obcym  powinny  być złożone  wraz  z 
tłumaczeniem na język polski.

V.
SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI,
SPOSÓB PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,
OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Do przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji między         
Zamawiającym i Wykonawcą Zamawiający wybiera formę pisemną. 
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu 
uważa się za złożone w terminie,  jeżeli  ich  treść dotarła  do Zamawiającego przed 
upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez Wykonawcę.
Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

2. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w części IV SIWZ, Wykonawca powinien 
złożyć wraz z ofertą.

3. Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniona jest Marianna Maj tel. (0-12) 386 
-52-14, od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00 – 15.00, 

VI.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.



VII.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca pozostanie związany złożoną ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z 
upływem terminu składania ofert, określonego w części IX SIWZ.

VIII.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta  powinna  być sporządzona  w  języku  polskim,  napisana  pismem 
maszynowym,  komputerowym  lub  nieścieralnym  atramentem,  z  zachowaniem 
formy  pisemnej  pod  rygorem  nieważności,  tj.  własnoręcznie  podpisana  przez 
osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie 
z  zasadami  reprezentacji  Wykonawcy.  (czytelny  podpis  lub  podpis  i  czytelnie 
napisane imię i nazwisko, np. pieczęć imienna).
Jeżeli  oferta  będzie  podpisana  przez  pełnomocników,  Wykonawca  powinien 
dołączyć do  oferty  pełnomocnictwa,  z  treści  których  wynika  umocowanie  do 
podpisania oferty przez pełnomocników. Wszystkie pełnomocnictwa dołączone do 
oferty powinny być złożone w formie orygina  ł  u lub kopii potwierdzonej notarialnie  .
W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, do 
oferty powinno być dołączone pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika, o 
którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy.

2. Dla sporządzenia oferty należy wykorzystać formularz „Oferta”  (Załącznik 1  do 
SIWZ).

3. Wszelkie poprawki powinny być dokonane czytelnie i zaparafowane przez osoby 
podpisujące ofertę.

4. Wykonawca  może  złożyć jedną ofertę.  Oferta  nie  może  zawierać rozwiązań 
wariantowych, w szczególności więcej niż jednej ceny.

5. Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenia i dokumenty, o których mowa w 
części IV SIWZ. Ofertę wraz z oświadczeniami, dokumentami należy umieścić w 
jednym nieprzejrzystym opakowaniu oznaczonym:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
32-100 Proszowice, ul. Kopernika 13
Przetarg nieograniczony – znak sprawy: 33/ZP/2010
Świadczenie  usług  w  zakresie  ochrony  osób  i  mienia  w  Samodzielnym 
Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
OFERTA I DOKUMENTY
Nie otwierać przed dniem: 14.12.2010r., godz. 12:00. 
oraz opatrzonym nazwą i adresem Wykonawcy.

IX.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Ofertę należy złożyć w siedzibie SP ZOZ w Proszowicach, 32-100 Proszowice, ul. Kopernika 
13 I piętro (sekretariat) w terminie do dnia 14 grudnia   2  010 r  . do godz. 11.30,   co oznacza, że 
z upływem powyższego terminu oferta powinna fizycznie znaleźć się u Zamawiającego.

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona 
składającemu ją Wykonawcy.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie SP ZOZ w Proszowicach, ul. Kopernika 13, 32-100 
Proszowice, w dniu 14 grudnia 2010   r. o godz. 12:00  .  

X.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z 
wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
Cena  może  być tylko  jedna  za  oferowany  przedmiot  zamówienia,  nie  dopuszcza  się 
wariantowości cen.
Cena jednostkowa netto nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy.
Cenę należy obliczyć w następujący sposób:
cena netto za poszczególny miesiąc. 



Wartość przedmiotu zamówienia netto: suma 12 miesięcy. 
Wartość przedmiotu zamówienia netto x … % stawka podatku VAT = wartość podatku VAT
Wartość  przedmiotu  zamówienia  netto  +  wartość  podatku  VAT  =  wartość  przedmiotu 
zamówienia brutto
Wszystkie ceny i kwoty powinny być podane z dokładnością do jednego grosza.

XI.
KRYTERIUM OCENY OFERT,  SPOSÓB OCENY OFERT
Jedynym kryterium oceny ofert (o znaczeniu równym 100%) jest cena, tj. cena oferty (brutto).
Oferta z najniższą ceną zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

Jeżeli dwie lub więcej ofert zawierać będzie taką samą najniższą cenę, Zamawiający wezwie 
Wykonawców,  którzy  złożyli  te  oferty,  do  złożenia  w  określonym  przez  Zamawiającego 
terminie  ofert  dodatkowych.  Wykonawcy  składając  oferty  dodatkowe  nie  będą mogli 
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

XII.
FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  zawiadomi 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2. Wykonawców, którzy złożyli oferty, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o miejscu i 
terminie zawarcia umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana. 

3. Przed  zawarciem  umowy  Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana,  będzie 
zobowiązany przekazać informacje niezbędne do przygotowania umowy, zgodnie ze 
wzorem umowy (Załącznik 6 do SIWZ),

4. Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zmiany  postanowień  niniejszej  Umowy  w  celu 
dostosowania jej do aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

XIII.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIV.
WZÓR UMOWY
Wzór umowy zawarty jest w Załączniku 6 do SIWZ.

XV.
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Środki ochrony prawnej określone w ustawie  dział VI przysługują Wykonawcy, a także 
innemu podmiotowi jeżeli  ma lub miał interes w uzyskaniu  danego zamówienia oraz 
poniósł lub  może  ponieść szkodę w  wyniku  naruszenia  przez  Zamawiającego 
przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 
mowa w art. 154 pkt 5.

3. Odwołanie  przysługuje  wyłącznie  od  niezgodnej  z  przepisami  ustawy  czynności 
zamawiającego  podjętej  w postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  lub  zaniechania 
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o 
cenę;
2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty odwołującego.

5. 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.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym  podpisem  elektronicznym  weryfikowanym  za  pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu.

7. Odwołanie  wnosi  się w  terminie  5  dni  od  dnia  przesłania  informacji  o  czynności 
zamawiającego  stanowiącej  podstawę jego  wniesienia  -  jeżeli  zostały  przesłane  w 
sposób  określony w art.  27  ust.  2  ustawy,  albo  w terminie  10  dni  -  jeżeli  zostały 
przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie  wobec  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu,  a  jeżeli  postępowanie  jest 
prowadzone  w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  także  wobec  postanowień 
specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  wnosi  się w  terminie  5  dni  od  dnia 
zamieszczenia  ogłoszenia  w  Biuletynie  Zamówień Publicznych  lub  specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone  pkt. 7 i 8  wnosi się w terminie 5 dni 
od dnia,  w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej  staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Do postępowania odwoławczego mają zastosowanie przepisy art. 180 – 198 ustawy.
11. Na orzeczenie Izby przysługuje skarga do sądu.
12. Do skargi mają zastosowanie przepisy art. 198a – 198g ustawy.

XVI.
PODWYKONAWCY
Zamawiający nie dopuszcza udział podwykonawców w realizacji niniejszego zamówienia 

XVII.
DODATKOWE INFORMACJE
1.   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
2.   Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3.   Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
4.   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
5.   Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.
6.   Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7. Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.

Za  łą  czniki do SIWZ:  

Załącznik 1 – formularz ofertowy 
Załącznik 2, 2a – oświadczenia  
Załącznik 3 -  wykaz usług
Załącznik 4 -  wykaz osób
Załącznik 5 -  oświadczenie
Załącznik 6 – wzór umowy                                                

Proszowice, dnia 01 grudnia 2010 r. 

Zatwierdzam:



 Numer sprawy: 33/ZP/2010                                                                                                Załącznik 1 
                                                                                                                                                    

................................, dnia ....................

(pieczęć Wykonawcy) OFERTA

w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego

         Nazwa zamówienia:
Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki 

Zdrowotnej w Proszowicach

Zamawiaj  ą  cy  :
   Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

ul. Kopernika 13
32-100  Proszowice

Wykonawca (należy wpisać pełną nazwę i adres):

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Tel.:________________________________ Faks: ________________________________________

REGON:_________________________________NIP:______________________________________

Oferujemy  wykonanie  zamówienia  na  warunkach  określonych  w  Specyfikacji  Istotnych 
Warunków Zamówienia, w tym w projekcie umowy stanowiącym załącznik 6 do SIWZ, który 
niniejszym akceptuję, za cenę:

1. Usługę powyższą wykonamy za cenę:

W miesiącu:  styczeń, marzec, maj, lipiec, sierpień, październik, grudzień

a/ kwota  netto: ……………….................................. zł miesięcznie 

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

b/ kwota  podatku VAT ( …….% stawka podatku VAT)  …………………… zł miesięcznie

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

c/ kwota brutto:  ……………………………………………… zł  miesięcznie  

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



W miesiącu:  luty

a/ kwota  netto: ……………….................................. zł miesięcznie 

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

b/ kwota  podatku VAT ( …….% stawka podatku VAT)  …………………… zł miesięcznie

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

c/ kwota brutto:  ……………………………………………… zł  miesięcznie  

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

W miesiącu:  kwiecień, czerwiec, wrzesień, listopad

a/ kwota  netto: ……………….................................. zł miesięcznie 

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

b/ kwota  podatku VAT ( …….% stawka podatku VAT)  …………………… zł miesięcznie

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

c/ kwota brutto:  ……………………………………………… zł  miesięcznie  

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

2. Wartość przedmiotu zamówienia (suma ceny 12 miesięcy)

a/ wartość  netto: ……………….................................. zł

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

b/ wartość  podatku VAT ( …….% stawka podatku VAT)  ……………………zł 

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



c/ wartość brutto:

Wartość netto + wartość podatku VAT = ………………………………………………zł  

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

Termin wykonania przedmiotu zamówienia : 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Warunki  płatności – przelew w terminie nie krótszym niż 30 dni od daty wystawienia faktury.

Cena umowna nie ulegnie  zmianie w okresie obowiązywania umowy.

Oświadczamy, że pozostaniemy związani niniejszą ofertą 30 dni od ostatecznego upływu terminu 
składania ofert.  

Oświadczam, że jestem upoważniony do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, którego 
reprezentuję, w tym do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

...................................................... 
Podpis osoby uprawnionej



   
                                                                                                                           Załącznik 2
znak sprawy: 33/ZP/2010

                                                                                          ................................, dnia ....................

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczam,  że  podmiot,  który  reprezentuję w  postępowaniu  na  świadczenie  usług  w 
zakresie  ochrony osób i  mienia  w Samodzielnym Publicznym Zespole  Opieki  Zdrowotnej  w 
Proszowicach, spełnia warunki dotyczące:

1.  posiadania  uprawnień do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności  w  zakresie 
przedmiotu zamówienia;

2.  posiadania wiedzy i doświadczenia;
3.  dysponowania  odpowiednim potencjałem technicznym oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonania 

zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Nadto oświadczam, że znana mi jest treść z art. 297 § 1 kodeksu karnego.*)

(pieczęć i podpis)

______________________
*) Art. 297 § 1 kodeksu karnego:

„Art.  297  §  1.  Kto,  w  celu  uzyskania  dla  siebie  lub  kogo  innego  (...)  organu  lub  instytucji  
dysponujących  środkami  publicznymi  –  (...)  zamówienia  publicznego,  przedkłada  podrobiony, 
przerobiony,  poświadczający  nieprawdę albo  nierzetelny  dokument  albo  nierzetelne,  pisemne 
oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (...) zamówienia,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”



                                                                                                                          Załącznik 2 A
znak sprawy: 33/ZP/2010

                                                                                       ................................, dnia ....................

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Oświadczam, że podmiot który reprezentuję w postępowaniu na świadczenie usług w zakresie 
ochrony osób i mienia w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach, nie 
podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

Nadto oświadczam, że znana mi jest treść z art. 297 § 1 kodeksu karnego.*)

(pieczęć i podpis)

______________________
*) Art. 297 § 1 kodeksu karnego:

„Art.  297  §  1.  Kto,  w  celu  uzyskania  dla  siebie  lub  kogo  innego  (...)  organu  lub  instytucji  
dysponujących  środkami  publicznymi  –  (...)  zamówienia  publicznego,  przedkłada  podrobiony, 
przerobiony,  poświadczający  nieprawdę albo  nierzetelny  dokument  albo  nierzetelne,  pisemne 
oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (...) zamówienia,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”



                                                                                                                     Załącznik 3
znak sprawy: 33/ZP/2010

................................, dnia ....................

(pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH,  W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT
USŁUG

(należy wykazać co najmniej dwie usługi)

Lp. Wartość Data 
wykonania 
usługi

Przedmiot Odbiorca

1

2

3

4

(czytelny podpis)



                                                                                                                    Załącznik 4
znak sprawy: 33/ZP/2010

                                                                            ..............................., dnia ....................

(pieczęć Wykonawcy)

   WYKAZ OSÓB

(należy wykazać co najmniej cztery osoby, które będą wykonywać usługi w zakresie ochrony)

Lp. Imię
i Nazwisko

Numer  licencji, 
stopień Doświadczenie Informacja  o 

dysponowaniu

1
dysponuję /
będę dysponował*

2
dysponuję /
będę dysponował*

3
dysponuję /
będę dysponował*

4
dysponuję /
będę dysponował*

* niepotrzebne skreślić

(czytelny podpis)



                                                                                                                          Załącznik 5
znak sprawy: 33/ZP/2010

                                                                                       ................................, dnia ....................

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik 4) na 
świadczenie  usług w zakresie  ochrony osób i  mienia  w Samodzielnym Publicznym Zespole  Opieki 
Zdrowotnej w Proszowicach, posiadają wymagane uprawnienia, tj. licencje.

(pieczęć i podpis)



Numer sprawy: 33/ZP/2010                                                                                                Załącznik 6

UMOWA nr ___________
o wykonanie usług ochrony

zawarta w dniu ……….. 2010 r. w Proszowicach pomiędzy:

Samodzielnym  Publicznym  Zespołem  Opieki  Zdrowotnej  w  Proszowicach,  z  siedzibą 
w Proszowicach  ul.  Kopernika  13,  32-100  Proszowice  wpisanym do  rejestru  stowarzyszeń,  innych 
organizacji  społecznych  i  zawodowych,  fundacji  i  publicznych  zakładów  opieki  zdrowotnej, 
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru  Sądowego   KRS  numer:  0000003923,  posiadającym NIP:  682-14-36-049  oraz 
REGON: 000300593, zwanym dalej „Zleceniodawcą”, reprezentowanym przez:

p.o. Dyrektora SP ZOZ w Proszowicach – Janinę Dobaj

a 

__________________________________________________________________________________ 
zwanym dalej „Zleceniobiorcą” 

o następującej treści:

Niniejsza umowa zawarta  została  na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia  2004 roku 
Prawo  zamówień  publicznych  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2010  r,  Nr  113,  poz.  759  z późn.  zm.)  z 
wykonawcą,  którego  oferta  wybrana  została  w  ramach  postępowania  o udzielenie  zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod numerem _______________ na 
______________________________________________________.

§ 1
1. W ramach niniejszej umowy Zleceniodawca powierza a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania w 

ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonywanie usługi ochrony obiektów i mienia,  
obsługi  portierni  oraz  utrzymanie  porządku  i  czystości  wokół  portierni  Zleceniodawcy, 
znajdujących się w Proszowicach przy ul. Kopernika 13 obejmujących kompleks szpitalny, który w 
dalszej części niniejszej umowy określany będzie jako „Obiekt”.

2. Ochrona Obiektu będzie pełniona przez ____________ agentów ochrony, w tym całodobowo przez 
posiadającego  odpowiednią  licencję  agenta  pełniącego  obowiązki  na  portierni  Obiektu  bez 
wyłączenia dni wolnych od pracy i świąt. 

3. Przy wykonaniu  niniejszej  umowy Zleceniobiorca  zobowiązany jest  przestrzegać  obowiązujące 
przepisy prawa. W szczególności nie może nadużywać uprawnień związanych z wykonywanymi  
czynnościami  ochrony  wobec  osób  trzecich.  Nadto  Zleceniobiorca  wykona  umowę  z 
uwzględnieniem zapisów zawartych w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia numer 
___________.

§ 2
1. Zleceniodawca  zapewnia  niezbędne  przygotowanie  terenu Obiektu  dla  prawidłowego pełnienia 

przez  Zleceniobiorcę  obowiązków ochrony powierzonego  mienia.  Przygotowanie  to  nastąpi  w 
następujący sposób:

a) teren  będzie  posiadał  zabezpieczenie  w  postaci  oświetlenia  oraz  połączonego  na  stałe  z 
podłożem ogrodzenia,

b) zostaną zapewnione wymogi podstawowego zabezpieczenia pomieszczeń przez osoby za nie 
odpowiedzialne,

c) agentom  ochrony  zostaną  stworzone  warunki  pełnienia  ochrony  w  postaci  pomieszczenia 
socjalnego, dostępu do energii elektrycznej i dostępu do toalety.

2. Zleceniodawca zobowiązuje się do właściwego zabezpieczenia należących do niego samochodów 
znajdujących się na terenie Obiektu w sposób utrudniający dokonanie czynu przestępczego oraz  



nie pozostawianiu w nich przedmiotów wartościowych, a zwłaszcza sprzętu audio, dokumentów, 
kluczyków i innych przedmiotów mogących stanowić cel potencjalnej kradzieży.

3. Zleceniobiorca  ma  prawo  do  składania  wniosków do  Zleceniodawcy dotyczących  właściwego 
zabezpieczenia mienia znajdującego się na terenie Obiektu.

4. Zleceniobiorca oświadcza, że zapoznał  się z całym Obiektem, jego specyfiką i  warunkami jego 
ochrony i nie wnosi co do tego zastrzeżeń. 

§ 3
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania czynności ochronnych przy pomocy agentów ochrony 
przeszkolonych  w zakresie  metod  i  sposobów prowadzenia  ochrony oraz  posiadających  niezbędne 
doświadczenie,  nienaganną  opinię  oraz  niezbędne  kwalifikacje  i  uprawnienia,  w  tym  również  
odpowiednie licencje.

2. Agenci ochrony podczas pełnienia czynności każdorazowo wyposażeni będą w:

a) bezpośrednie  środki  łączności,  których  użycie  w  sytuacji  zagrożenia  powoduje  przesłanie 
sygnału alarmowego do Centrum Alarmowego Zleceniobiorcy,

b) system dokumentujący dokonywane obchody chronionego Obiektu,

c) jednolite ubrania służbowe z umieszczonym w sposób widoczny logo Zleceniobiorcy.

3.  Zleceniobiorca  zobowiązuje  się,  że  agenci  ochrony  przy  wykonywaniu  czynności  ochronnych 
zobowiązani będą do:

a) reagowania w miarę możliwości w przypadku powstania zagrożeń,

b) dokonywania  sprawdzenia  prawidłowego  zabezpieczenia  pomieszczeń  w chronionym 
Obiekcie,

c) prowadzenia systematycznych, nieregularnych rejestrowanych obchodów chronionego terenu,

d) współdziałania  w  zakresie  zapewnienia  bezpieczeństwa  i  ochrony  mienia  w  Obiekcie  z 
właściwymi terenowo jednostkami policji,

e) niezwłocznego  powiadomienia  upoważnionego  przedstawiciela  Zleceniodawcy  o nagłych 
zdarzeniach zaistniałych w chronionym Obiekcie,

f) w wypadkach zagrożeń natychmiastowego wezwania grupy interwencyjnej lub odpowiednich 
służb miejskich lub Policji.

g) posiadania pełnej znajomości zadań na wyznaczonym posterunku, 

h) wykonywania zadań zgodnie z przepisami, 

i) monitorowania lokalnych systemów alarmowych, 

j) utrzymania  ładu,  porządku  i  dyscypliny  na  wyznaczonym  posterunku  oraz  utrzymanie 
w należytym stanie przydzielonego sprzętu,

k) utrzymania czystości wokół Obiektu,

l) przestrzegania zasad należytego zachowania podczas pełnienia czynności na posterunku,

m) niezwłocznego  powiadomienia  kierownictwa  Zleceniodawcy  oraz  odpowiednich  służb 
o zdarzeniach nadzwyczajnych oraz podjęcie zadań zmierzających do zminimalizowania strat  
i zabezpieczenia śladów,

n) obserwowania  ruchu  w  rejonie  bramy  głównej  oraz  pobieranie  i  rozliczanie  na  rzecz 
Zleceniodawcy opłat za wjazd na teren Obiektu,

o) kontrolowania ruchu osobowego, samochodowego, towarowego,

p) interweniowania w stosunku do osób naruszających prawo i porządek,

q) uniemożliwiania  wejścia  lub  wjazdu  na  teren  Obiektu  osobom  będącym  w  stanie  
wskazującym na spożycie alkoholu,

r) systematycznego dokonywania obchodów w celu właściwej ochrony obiektu i mienia,



s) sprawdzania zabezpieczeń pomieszczeń oraz pomieszczeń administracji po godzinach pracy, 
stanu ogrodzenia i oświetlenia,

t) obsługi portierni i wydawanie kluczy i prowadzenie ewidencji wydawania i zwrotu kluczy, 

u) prowadzenia właściwej dokumentacji (książki służby)

v) zapobiegania kradzieży i niszczeniu mienia,

w) zgłaszania  kierownictwu  Zleceniodawcy  zauważonych  w  czasie  pełnienia  obowiązków 
usterek.

4.  Szczegółowy  zakres  czynności  agentów  ochrony  może  zostać  zawarty  w  Instrukcji  Ochrony 
sporządzonej przez strony w przeciągu 21  dni od daty wejścia w życie niniejszej Umowy.

5.  Zleceniobiorca  ma  prawo  do  egzekwowania  od  osób  uprawnionych  do  przebywania  na  terenie 
Obiektu  podporządkowania  się  postanowieniom  zawartym  w  odpowiednich  zarządzeniach 
Zleceniodawcy.

6. Wszelkie działania prewencyjne odbywać się mogą wyłącznie z poszanowaniem godności osobistej 
pracowników Zleceniodawcy i innych osób przebywających na terenie oraz zgodnie z obowiązującym 
prawem.

7.  Upoważniony  przedstawiciel  Zleceniodawcy  może  żądać  od  agentów  wykonania  określonych 
czynności pod warunkiem, że mieścić się będą w przedmiocie Umowy, nie będą naruszać przepisów 
prawa oraz nie wpłyną ujemnie na stan bezpieczeństwa chronionego Obiektu.

§ 4
1. Wszystkie czynności  związane z realizacją  niniejszej  umowy koordynować będzie wyznaczona 

przez Zleceniobiorcę osoba. 

2. Zleceniobiorca  przedstawi  Zleceniodawcy  listę  agentów  ochrony,  którzy  wykonywać  będą 
bezpośrednio czynności ochrony Obiektu. 

3. Nadzór  nad  wszelkimi  sprawami  merytorycznymi  wynikającymi  z  niniejszej  Umowy  oraz 
uprawnienia do sprawdzania wykonywania postanowień umownych i kontaktów z Zleceniobiorcą 
w imieniu Zleceniodawcy sprawować będzie  ………………………………………

§ 5
1. Strony  ustalają  miesięczne  wynagrodzenie  Zleceniobiorcy  na  kwotę  ___________________  zł 

(słownie:  ____________________  złotych)  brutto  w  tym  podatek  VAT  w  wysokości 
___________________ zł (słownie: ____________________ złotych).

2. Zapłata następować będzie na podstawie faktury VAT w terminie _____ dni od dnia otrzymania  
przez Zleceniodawcę faktury, przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy.

3. Wartość brutto przedmiotu umowy wynosi _____________ zł (słownie: ________ złotych).

4. Dla  zachowania  terminu  zapłaty  strony  przyjmują  dzień  obciążenia  rachunku  bankowego 
Zleceniodawcy.

§ 6
1. Zleceniobiorca  i  agenci  ochrony w toku wykonywania  Umowy zobowiązują  się  postępować  z 

należytą starannością uwzględniającą charakter wykonywanych czynności. 

2. Zleceniobiorca  zobowiązany  będzie  utrzymywać  ważność  i  przedkładać  Zleceniobiorcy 
odpowiednie polisy o sumie gwarancyjnej 1.000.000,00 zł. 

3. Za szkody Zleceniobiorca odpowiada finansowo, przy czym odpowiedzialność ta obejmuje tylko 
normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.

4. Zleceniobiorca jak za własne działania i zaniechania odpowiada za działania lub zaniechania osób,  
przy pomocy których bezpośrednio realizuje niniejszą umowę.



5. Strony niniejszej  Umowy ustalają,  iż  Zleceniodawca i  Zleceniobiorca w przypadku ujawnienia  
szkody zobowiązują się wzajemnie niezwłocznie powiadomić pisemnie o tym fakcie oraz wspólnie 
dokonać oględzin i sporządzić stosowną notatkę.

6. Wstępne  dochodzenie  w  przypadku  ujawnienia  szkody  odbywać  się  będzie  przy  udziale  
przedstawicieli  obu stron.  Z czynności  tych  sporządza się  notatkę,  w której  określa  się  rodzaj 
szkody i okoliczności jej powstania. 

§ 7
1. Strony ustalają, że w następujących przypadkach mogą domagać się zapłaty kar umownych:

a) w  razie  nieprzebywania  bez  uzasadnionej  przyczyny  na  terenie  Obiektu  ustalonej  liczby 
agentów Zleceniobiorca zapłaci  na żądanie  Zleceniodawcy za każde stwierdzone naruszenie 
umowy w tym zakresie 2.500 zł;

b) w  razie  odstąpienia  przez  Zleceniodawcę  od  umowy  z  przyczyny  leżącej  po  stronie 
Zleceniobiorcy Zleceniobiorca zapłaci na żądanie Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 
10 % wartości, o której mowa w paragrafie 5 pkt3 niniejszej umowy.

2. Określone powyżej kary umowne mogą być przez Zleceniodawcę dochodzone niezależnie od faktu 
i wysokości powstałej szkody. Zleceniodawca może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty 
przez Zleceniobiorcę kary umownej.

3. Zleceniodawca  może  dochodzić  od  Zleceniobiorcy  odszkodowania  przewyższającego  wartość 
zastrzeżonej kary umownej.

4. Zleceniodawca  może  potrącić  należną  karę  umowną  z  przysługującego  Zleceniobiorcy 
wynagrodzenia.

5. Na zasadach określonych powyżej  Zleceniobiorca może domagać się od Zleceniodawcy zapłaty 
kary umownej w wysokości 10 % wartości, o której mowa w paragrafie 5 pkt3 niniejszej umowy w 
przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zleceniodawcy.

§ 8
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01.01.2011r. do 31.12.2011r. 

2. Każda  ze  stron  ma  prawo  do  wypowiedzenia  Umowy  w  formie  pisemnej  z  zachowaniem 
miesięcznego okresu wypowiedzenia.

3. Zleceniodawca w okresie obowiązywania umowy może od niej odstąpić w przypadku naruszenia 
przez  Zleceniobiorcę  lub  jego  agentów  przepisów  prawa,  bezpośredniego  spowodowania 
powstania szkody lub w przypadku stwierdzonego przez Zleceniodawcę braku ochrony Obiektu.  
Nadto Zleceniodawca może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w przepisach Prawa 
zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

4. Zleceniobiorca  może  odstąpić  od  umowy w  przypadkach  określonych  w  przepisach  Kodeksu 
cywilnego.

§ 9
1. Zmiana  postanowień  niniejszej  umowy  może  nastąpić  wyłącznie  na  piśmie  pod  rygorem 

nieważności takiej zmiany.

2. Niedopuszczalna  jest  jednak  pod  rygorem  nieważności  zmiana  postanowień  umowy  oraz 
wprowadzenie  nowych  postanowień  umowy niekorzystnych  dla Zleceniodawcy,  jeżeli  przy ich 
uwzględnieniu  należałoby  zmienić  treść  oferty,  na  podstawie  której  dokonano  wyboru 
Zleceniobiorcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy.

3. Oprócz wypadków przewidzianych powyżej w treści umowy Zleceniodawca dopuszcza możliwość 
zmiany postanowień  niniejszej  Umowy w celu  dostosowania  jej  do  aktualnie  obowiązujących 
przepisów prawa.

§ 10
1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostających w związku 

z wykonaniem niniejszej umowy, chyba że obowiązek przekazania informacji dotyczących zawarcia  
realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikał będzie z obowiązujących przepisów prawa.



2. Strony umowy zobowiązują się chronić interesy partnera. W każdym przypadku, kiedy wykonanie 
umowy będzie zagrożone, Strony zobowiązane są do natychmiastowego poinformowania partnera, 
ze wskazaniem wszelkich przyczyn powodujących niemożność wykonania umowy.

3. Zleceniobiorca nie może bez zgody Zleceniodawcy dokonywać cesji wierzytelności wynikających 
z niniejszej umowy.

4. Każda  ze  Stron,  jeżeli  uzna,  iż  prawidłowe  wykonanie  niniejszej  umowy tego  wymaga,  może 
zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających do wyeliminowania 
wszelkich nieprawidłowości związanych z realizacją Umowy.

5. Gdyby  którekolwiek  z  postanowień  niniejszej  umowy  zostało  uznane  za nieważne  lub 
niewykonalne,  pozostałe  postanowienia  pozostają  w  mocy.  W takim  przypadku  postanowienie 
nieważne lub niewykonalne będzie uznane za zmienione w taki sposób, który ułatwi zrealizowanie  
intencji Stron oraz ekonomicznych i prawnych celów umowy, które Strony pragnęły zrealizować 
przejmując te postanowienia, które okazały się nieważne lub niewykonalne.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 
oraz inne odpowiednie przepisy prawa regulujące wykonywania usług ochrony.

7. Ewentualne spory powstałe na tle stosowania niniejszej  umowy podlegają rozstrzygnięciu przez 
Sąd właściwy według siedziby Zleceniodawcy.

8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze otrzymuje 
Zleceniodawca, a jeden egzemplarz otrzymuje Zleceniobiorca.

ZLECENIODAWCA ZLECENIOBIORCA
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