
Zapytanie ofertowe  
na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  

( tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm) 
 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 
PAŁAC KULTURY ZAGŁĘBIA 
PLAC WOLNOŚCI 1 
41-300 Dąbrowa Górnicza 
TEL. 32 733 88 00 
NIP - 6290015816 
REGON - 240815408 
Strona internetowa - www.palac.art.pl 

 
2. Nazwa zadania: 

Ochrona imprezy masowej Dożynki 2015 , ochrona osób i mienia oraz dozorowanie obiektów 

podczas przygotowania  do imprezy. 

3. Opis przedmiotu postępowania: 
Zamówienie  obejmuje świadczenie usług ochrony podczas imprezy masowej, dozorowania obiektów, ochrony 
mienia i osób w czasie przygotowania do imprezy. 
 
 Czas trwania umowy : od daty podpisania do  31.08.2015 

 
 

4. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych 
warunków. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
 

 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich 
posiadania 

 Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: 
 - aktualną koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności 
 gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej i zabezpieczenia 
 technicznego. - zezwolenie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie przydziału częstotliwości i zezwolenie na 
 używanie urządzeń radiokomunikacyjnych, wydane na podstawie art. 145 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo 
 telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800, z p. zm.) dla obszaru obejmującego miasto Dąbrowa Górnicza.  

- system rejestracji przebiegu imprezy zgodny z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  
z dnia 10 stycznia 2011r.  

 

 posiadania wiedzy i doświadczenia 
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie należycie wykonał bądź wykonuje minimum 
dwie usługi polegające na ochronie osób i mienia na potrzeby imprez artystyczno–rozrywkowych lub sportowych, 
przy czym usługi realizowane były w terenie otwartym o liczbie uczestników każdej imprezy co najmniej siedmiu 
tysięcy osób i wartości każdej z usług nie niższej niż trzydzieści pięć tysięcy złotych  realizowane na podstawie ustawy 
o bezpieczeństwie imprez masowych z tym zastrzeżeniem, że od jednego kontrahenta może być przedstawiona tylko 
jedna referencja. 

 

 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym 
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje: 

o co najmniej piętnastoma urządzeniami (osobistymi) do prowadzenia bezpośredniej  
i stałej łączności na wydzielonej częstotliwości oraz ważnym zezwoleniem Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej w sprawie przydziału częstotliwości  i zezwoleniem na używanie urządzeń 
radiokomunikacyjnych, wydanymi na podstawie art. 145 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo 
telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800, z p. zm.) dla obszaru obejmującego miasto Dąbrowa Górnicza,  

o sprzętem do monitoringu imprez tj. co  najmniej 6 kamer stacjonarnych, 2 kamery obrotowe spełniające 
wymogi rejestracji obrazu 3 i 4 kategorii, przy wykorzystaniu kamer rejestrujących kolorowy obraz. Materiał 
rejestrowany będzie w postaci cyfrowej. Rejestrator będzie posiadał możliwość podłączenia  urządzeń 
drukujących obraz w rozdzielczości 300 dpi  spełniając wymogi Rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011r. oraz innym niezbędnym do wykonania przedmiotu 
zamówienia  

o co najmniej jedną zmotoryzowaną Grupą Interwencyjną zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 w sprawie zasad uzbrojenia 



specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania 
broni i amunicji wraz z aktami zmieniającymi, rozlokowaną na stałe poza terenem imprezy w trwale 
oznaczonych zewnętrznie samochodach, która przy zastosowaniu obowiązujących przepisów jest w stanie 
dotrzeć w razie potrzeby na teren imprezy w czasie nie dłuższym niż dziesięć minut od powiadomienia.  
Dla celów obliczenia czasu  dojazdu należy przyjąć, iż miejscem docelowym jest parking przed NEMO 
Wodny Świat (Aleja Róż 1 Dąbrowa Górnicza) 

 
o osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia tj.: 

dysponuje co najmniej stu osobami (w tym minimum dziesięć kobiet) – jednolicie umundurowanymi oraz 
przeszkolonymi do obsługi imprez masowych – posiadającymi kwalifikacje zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, w tym co najmniej jedną osobę - kwalifikowanego pracownika ochrony uprawnionego do 
wykonywania czynności opisanych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, 
co najmniej jedną osobę posiadającą kwalifikacje kierownika ds. bezpieczeństwa zgodnie  
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać 
kierownik ds. bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne Zamawiający nie dopuszcza 
możliwości skierowania przez Wykonawcę do pracy pracowników z orzeczoną grupą inwalidzką. 

 
 

 sytuacji ekonomicznej i finansowej 
W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia, zamawiający żąda: opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego,  
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 
obejmującej przedmiot zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 3.000.000,00 zł (słownie : trzy miliony złotych) dla 
jednej i wszystkich szkód. 

 
5. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w pkt.4 
 

 Koncesję, zezwolenie lub licencję,  
 

 Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług,  
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 
usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie z tym 
zastrzeżeniem, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie 
powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert  - Załącznik nr 3 

 

 Dokument (min. 1 np. referencja) potwierdzający, że usługa, o której mowa w przedmiocie zamówienia została 
wykonana bądź wykonywana należycie, 
 

 Wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia, co 
najmniej wskazanych w pkt 4 SIWIZ wraz z informacjami o podstawie dysponowania tymi zasobami– Załącznik nr 4 
oraz zezwolenie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie przydziału częstotliwości i zezwolenie na używanie 
urządzeń radiokomunikacyjnych, wydane na podstawie art. 145 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16.07.2004 
r.   

 

 Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za 
świadczenie usług, kontroli jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia  
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz 
informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć  
w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej - 
Załącznik nr 5 

 

 Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej przedmiot zamówienia na kwotę nie 
mniejszą niż 3.000.000,00 zł wraz z dowodami zapłaty składki. 
 

 Wypełniony Druk Ofertowy – Załącznik nr 1 
 

 Wykaz patroli interwencyjnych wraz z opisem trasy dojazdu na miejsce imprezy oraz wyliczeniem czasu potrzebnego 
do przybycia. – Załącznik nr 6 

 

 Aktualny wypis z właściwego rejestru (KRS, CEIDG) 



 Pełnomocnictwo do reprezentowania: 
wymagane w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje w postępowaniu osoba bądź osoby, których uprawnienie do 
reprezentowania nie wynika bezpośrednio z innych załączonych dokumentów, przedłożone w formie oryginału lub 
kopii poświadczonej przez notariusza; 

 
6. Opis sposobu przygotowania oferty. 

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
Oferta musi być sporządzona: 

 w języku polskim, 

 w 1 egzemplarzu 

 w formacie nie większym niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć – do formatu A4. 
Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. 
Wskazane jest aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. 
W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom 
postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: "Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 z późn. zmianami)" 
 i dołączone do oferty, zaleca się aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa 
rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa 
lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu 
zachowania ich poufności. 
 

7. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 
Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcą jest: 

 Dawid Orpych – 327338800 
 

8. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. 
Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego na adres Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej przy ul. Placu 
Wolności 1  sekretariat pok. 330  do dnia 07.07.2015r. do godz. 10,00 – decyduje termin wpływu. 
 

9. Opis sposobu obliczenia ceny 

 Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach  
(Dz.U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302). 

 Cena oferty uwzględniająca wszystkie zobowiązania musi być podana w PLN cyfrowo i słownie  
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeśli występuje. 

 Cena oferty musi być liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 Cena oferty będzie traktowana jako cena umowna. 

 Zadeklarowane ceny jednostkowe brutto pozostaną niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy. 

 W formularzu oferty należy podać cenę za jedną roboczogodzinę ochrony imprezy, cenę za jedną roboczogodzinę 
dozoru obiektu . 
 

10. Kryteria oceny ofert 

 Oferty zostaną poddane ocenie indywidualnej 

 Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 
1. Cena oferty – znaczenie kryterium 90% 
o cena za 1 roboczogodzinę ochrony – 90% 
o cena za 1 roboczogodzinę dozoru obiektu – 10% 

 Najniższa oferowana cena w ramach każdego z kryteriów osobno otrzyma maksymalną ilość 
punktów tj. 100. Każda kolejna wyższa cena otrzyma ilość punktów wyliczoną wg proporcji 
matematycznej w stosunku do ceny najniższej. 

 Wyliczenie wagi kryterium ceny: 
 

cena minimalna 
Wc = ---------------------------- x 100 punktów x ….% 

cena badana 
Porównaniu ofert będzie służyła cena brutto. 

 
2. Doświadczenie Wykonawcy – znaczenie kryterium: 10 % 

Sposób oceny – ocena punktowa 
o Pod uwagę będzie brana ilość wykazanych realizacji usług ochrony imprez masowych z tym zastrzeżeniem, 

że od jednego kontrahenta może być przedstawiona tylko jedna referencja. 
o Sposób obliczenia punktów: 



Maksymalna ilość punktów, która może być przyznana w tym kryterium to 10 punktów, punktu będą 
przyznawane według następujących zasad: 

  - jedna referencja  – 1 pkt 
  - dwie referencje  – 5 pkt 
  - trzy i więcej referencji – 10 pkt 
  
Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą łączną liczbę punktów. 
 

11. Termin zawarcia umowy. 
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty. Załącznik Nr 2 
 

12. Zwrot kosztów udziału w rozeznaniu cenowym 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 

13. Oświadczenie Zamawiającego 
Złożenie zapytania cenowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem 
zamówienia przez Pałac Kultury Zagłębia i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy. 
 

14. Wykaz załączników do niniejszego zapytania 

 Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy 

 Załącznik nr 2 Projekt umowy 

 Załącznik Nr 3 Wykaz wykonanych usług 

 Załącznik nr 4 Wykaz narzędzi 

 Załącznik nr 5 Wykaz osób 

 Załącznik nr 6 Wykaz patroli interwencyjnych z trasą dojazdu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ZAŁĄCZNIK nr 1 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
1. Niniejszą Ofertę składa : 
 

Wykonawca Nazwa Adres 

   

NIP REGON TEL/FAX/MAIL 

   

 
2. Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do Kontaktów 

IMIĘ I NAZWISKO ADRES TEL/FAX/MAIL 

   

 
3. Deklaracja Wykonawcy: 
 
W odpowiedzi na ogłoszony konkurs ofert 

Ochrona imprezy masowej Dożynki 2015 , ochrona osób i mienia oraz dozorowanie obiektów 

podczas przygotowania  do imprezy 

Ja (My), niżej podpisany(i), niniejszym oświadczam(y), że: 

 Zapoznałem/Zapoznaliśmy się i w pełni oraz bez żadnych zastrzeżeń akceptuję(emy) treść konkursu ofert 

 W pełni i bez żadnych zastrzeżeń akceptuję(emy) warunki umowy na wykonanie zamówienia zapisane w konkursie 
ofert 

 Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym konkursem ofert za: 
o cena za 1 roboczogodzinę ochrony imprezy 

netto: …......................……zł / słownie: …….................…………………………………….... 
Plus podatek VAT ...…..% w kwocie …................……zł /brutto: ….……............................. zł 
słownie:………………......................................................................…………………… zł 

o cena za 1 za 1 roboczogodzinę dozoru obiektu 
netto: …......................……zł / słownie: …….................…………………………………….... 
Plus podatek VAT ...…..% w kwocie …................……zł /brutto: ….…….......................... zł 
słownie:…………………….....................................................................………………...… zł 

 Akceptujemy 14 dniowy okres rozliczeniowy, licząc od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu. 

 W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i 
terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. 

 Zobowiązujemy się, ze koncesja wydana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej będzie aktualna 
na czas trwania niniejszego zamówienia. 

 Zadeklarowane ceny jednostkowe brutto pozostaną niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy. 

 Zamówienie będzie realizowane po cenach zadeklarowanych w ofercie, do maksymalnej wartości nominalnej 
Umowy. 

 Wykonawca wypełnia tabelę w zależności od swego składu. 
 

 Oświadczam, że: 
o wykonam zadanie siłami własnymi 
o przewiduję wykonanie zadania przy pomocy podwykonawcy (ów) *: 

LP ZAKRES PRAC ZLECANYCH  
PODWYKOWANWCY 

NAZWA I ADRES  
PODWYKONAWCY 

1   

2   

3   

4   

 
* Niepotrzebne skreślić 
.............................................. 
Data 
.    ...................................................................................... 
    Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych 
    w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub  
    posiadające pełnomocnictwo   



Załącznik Nr 2 

UMOWA 

zawarta w dniu ........................................................... w Dąbrowie Górniczej pomiędzy: 

Pałacem Kultury Zagłębia z siedzibą w Dąbrowie Górniczej , Plac Wolności 1 reprezentowanym przez: 

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

Zwanym w dalszej treści Umowy ZAMAWIAJĄCYM 

a, 

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

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

reprezentowanym przez : 

................................................ - ................................................. 

.................................................. - ................................................. 

zwanym w dalszej treści Umowy WYKONAWCĄ 

§ 1 

1. Wykonawca wyłoniony w drodze zapytania ofertowego na realizację zadania: Ochrona imprezy masowej Dożynki 2015 , 
ochrona osób i mienia oraz dozorowanie obiektów podczas przygotowania  do imprezy. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada Koncesję nr ..................................., a w związku z tym w myśl obowiązujących w 
Polsce przepisów prawnych – może świadczyć usługi polegające na ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej 
ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego. 

3. Wykonawca posiada także Pozwolenie Radiowe Nr ....... na używanie radiowych urządzeń nadawczo – odbiorczych oraz 
odpowiednie urządzenia , a w związku z tym może zapewnić profesjonalną łączność bezprzewodową w trakcie 
zabezpieczenia imprez . 

4. Zamawiający zastrzega sobie Prawo do zmniejszenia wielkości zamówienia. Uzgodniona wielkość zamówienia jest 
wielkością szacunkową i uzależniona będzie od faktycznych potrzeb Zamawiającego. 

5. Ewentualne zmniejszenie wielkości zamówienia, nie spowoduje zmiany cen jednostkowych, jak również z tego powodu 
nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne dodatkowe roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 

§ 2 

1. Przedmiotem umowy jest ochrona osób i mienia, w tym w trakcie imprezy masowej oraz dozorowanie obiektów, 
ochrona mienia i osób w czasie przygotowania do imprezy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania szczególnej staranności przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy i do 
wykonywania zlecanych zadań zgodnie z zasadami prowadzenia profesjonalnej działalności, a w szczególności do 
zatrudniania przy realizowaniu przedmiotu niniejszej umowy osób o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach oraz 
posiadających cechy niezbędne do prawidłowego wykonywania umowy. 

3. Wykonawca będzie wykonywał obowiązki umowne w zakresie ochrony i dozorowania zgodnie z przedstawionym przez 
Zamawiającego harmonogramem. 

4. Wykonawca zapewniając ochronę do imprez bezwzględnie musi przestrzegać między innymi postanowień: Ustawy z 
dnia 20 marca 2009 r. (Dz.U.2013.611 j.t. z p. zm.) o bezpieczeństwie imprez masowych; Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 30.08.2011r. (Dz.U.2011.183.1087 z p. zm.), w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do 
spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne ; Regulaminu organizacji imprez ; Rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy 
masowej (Dz.U.2011.16.73) 

5. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w uzgodnionym terminie – dokumenty dotyczące zabezpieczenia imprez, 
niezbędne do złożenia wniosku do Prezydenta Miasta o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej, a w 
szczególności : zakresu obowiązków agenta ochrony, planu zabezpieczenia porządku imprezy w obiekcie z 
uwzględnieniem podziału i dyslokacji sił ochrony w poszczególnych punktach obiektu, sposobu oznakowania 
pracowników ochrony, sposobu łączności. 

6. Wykonawca oświadcza, iż posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności 
gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia na kwotę nie mniejszą niż 3.000.000zł (obejmujące również szkody 
związane z ochroną imprez masowych ) i zobowiązuje się utrzymywać to ubezpieczenie przez cały okres obowiązywania 
niniejszej Umowy.  Ponadto Wykonawca zobowiązuje się:  



 - pisemnie zawiadamiać Zamawiającego o każdym przypadku skutkującym częściowym wykorzystaniem 
 (zmniejszeniem) sumy ubezpieczenia – w terminie 3 dni od zaistnienia takiego zdarzenia. 
 - pisemnie zawiadamiać Zamawiającego o ubezpieczeniu do pierwotnej sumy ubezpieczenia, załączając stosowny 
 dokument, w przypadku rozbicia płatności składki na raty, składać u Zamawiającego kopie potwierdzenia uiszczenia 
 kolejnych rat w terminie 7 dni od wymaganego terminu płatności. 

7. Wykonawca oświadcza, że posiada co najmniej jedną  własną  zmotoryzowaną Grupę Interwencyjną utworzoną i 
działającą zgodnie z przepisami rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 
2011 w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz 
ewidencjonowania broni i amunicji wraz z aktami zmieniającymi. 

§ 3 

Zamawiający zobowiązuje się do: właściwego przygotowania obiektu pod względem BHP i P-poż  

(Obie strony umowy są zobowiązane do ścisłej współpracy w celu utrzymania tego stanu). 

§ 4. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za swoich pracowników i inne osoby, którym zleca wykonanie niniejszej umowy 

(na podstawie umowy-zlecenia, umowy o dzieło lub innych) oraz za działania tych osób. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za działania i zaniechania tych osób jak za własne. 

§ 5. 

1. Maksymalna wartość umowy wynosi:  netto……….. zł tj. brutto ………………. zł (słownie: ………………. złotych). 

2. Z tytułu realizowanej usługi Wykonawcy przysługuje następujące wynagrodzenie: 

cena za 1 roboczogodzinę ochrony imprezy 

netto: …......................……zł / słownie: …….................…………………………………….... 

Plus podatek VAT ...…..% w kwocie …................……zł / brutto: ….……............................. zł słownie: 

………………......................................................................…………………… zł 

 Cena za 1 roboczogodzinę dozoru imprezy  

netto: …......................……zł / słownie: …….................…………………………………….... 

Plus podatek VAT ...…..% w kwocie …................……zł / brutto: ….……............................. zł słownie: 

………………......................................................................…………………… zł 

 

3. Zadeklarowane ceny jednostkowe brutto pozostaną niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy. 

4. Ceny ofertowe są ostateczne i nie będą podlegać żadnym negocjacjom. 

 

§ 6. 

1.Wykonawca będzie wystawiać faktury VAT w oparciu o ww. stawki i ilość faktycznie przepracowanych roboczogodzin. 

2. Zamawiający jest zobowiązany do uregulowania otrzymanej faktury w terminie 14 dni od chwili jej otrzymania. 

3. Za datę dokonania płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

§ 7. 

 

1. Umowę niniejszą zawiera się na czas określony – od dnia ……………. do dnia 31.08.2015r. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym w przypadku: rażącego 

naruszenia przez Wykonawcę jej postanowień, utraty przez Wykonawcę uprawnień do realizacji Umowy (Koncesja oraz 

Pozwolenie na używanie środków łączności), wygaśnięcia ubezpieczenia OC działalności Firmy Ochroniarskiej, o którym mowa 

w § 2 pkt 6 lub częściowego wykorzystania sumy ubezpieczenia w zakresie zagrażającym niemożnością zaspokojenia 

ewentualnych roszczeń Zamawiającego. 



 

§ 8. 

1. Zamawiający naliczy, a Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

a) 10% maksymalnej wartości umowy netto, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdą godzinę niewykonania ochrony 

fizycznej w czasie trwania umowy,  

b)10 % maksymalnej wartości umowy netto, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy przypadek nienależytego wykonania 

obowiązków określonych w umowie, w czasie trwania umowy, 

c)30% maksymalnej wartości umowy netto, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez 

którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

2. Zamawiający może również rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy wobec Wykonawcy 

otwarta zostanie likwidacja lub złożony zostanie wniosek o ogłoszenie upadłości. 

§ 9. 

1. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności przysługujących mu względem Zamawiającego, a 

wynikających z niniejszej umowy. 

 

§ 10. 

1. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby 

Zamawiającego. 

2. Strony zachowują możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego zastrzeżone powyżej kary 

umowne, oraz odszkodowania na zasadach ogólnych. 

3.Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującej Wykonawcy wynagrodzenia 

lub na zapłatę kar umownych na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego. 

4.  Zamawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania umowy, gdy Wykonawca  nie będzie się wywiązywał 

z jej postanowień poprzez realizację przedmiotu zamówienia w sposób niezgodny z postanowieniami umowy. 

§ 11. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 12. 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 

WYKONAWCA:        ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK nr 3 
WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów) 
 
....................................................................................................................................................... 
NAZWA ZADANIA:  

Ochrona imprezy masowej Dożynki 2015 , ochrona osób i mienia oraz dozorowanie obiektów 

podczas przygotowania  do imprezy 

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym 
do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 
do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie 
 

LP Nazwa i adres Odbiorcy Nazwa przedmiotu 
zamówienia 

Daty wykonania 
zamówienia 
/rozpoczęcie –
zakończenie 
/pełne daty 
dd/mm/rrrr/ 

Wartość zamówienia 
Brutto 

1     

2     

3     

4     

5     

 
 
 
 
............................................ 
Data 
 
 
 
............................................................................ 
Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w 
dokumencie upoważniającym do występowania w 
obrocie prawnym lub posiadających 
pełnomocnictwo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZAŁĄCZNIK nr 4 
 
WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów) 
 
................................................................................................................................................. 
NAZWA ZADANIA:  

Ochrona imprezy masowej Dożynki 2015 , ochrona osób i mienia oraz dozorowanie obiektów 

podczas przygotowania  do imprezy 

 
Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz 
z informacjami o podstawie dysponowania tymi zasobami. 
 

LP Nazwa Ilość Podstawa dysponowania 

1    

2    

3    

4    

5    

 
 
 
1. Wymienione środki posiadają aktualne badania techniczne i są sprawne. 
2. W przypadku awarii wymienionych środków, dysponuje zastępczym o takim samym standardzie 
3. Wymienione powyżej środki spełniają wymagania SIWZ w niniejszym postępowaniu 
 
 
 
............................................ 
Data 
 
 
 
 
....................................................................................... 
Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych 
w dokumencie upoważniającym do występowania 
w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZAŁĄCZNIK nr 5 
 
WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów) 
 
.............................................................................................................................................................. 
NAZWA ZADANIA:  

Ochrona imprezy masowej Dożynki 2015 , ochrona osób i mienia oraz dozorowanie obiektów 

podczas przygotowania  do imprezy 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, 
kontroli jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi 
osobami. 
 
OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 
 
Oświadczam, iż dla potrzeb realizacji niniejszego zamówienia dysponuję minimum co najmniej 100 osobami ( w tym 10 kobiet) 
– jednolicie umundurowanych oraz przeszkolonych do obsługi imprez masowych – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
posiadającymi uprawnienia kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej 
 
Dysponuję kierownikiem zmiany (szef zabezpieczenia obiektu)  posiadającym co najmniej 5 letnie doświadczenie w 
dozorowaniu obiektu i ochrony mienia  co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji szefa zabezpieczenia 
obiektu oraz posiadający wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej 
Dysponuję  co najmniej 2 osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika do spraw bezpieczeństwa. 
 
 
............................................ 
Data 
 
 
 
..................................................................... 
Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie 
upoważniającym do występowania w obrocie 
prawnym lub posiadające pełnomocnictwo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZAŁĄCZNIK nr 6 
 
WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów) 
 
....................................................................................................................................................... 
NAZWA ZADANIA:  

Ochrona imprezy masowej Dożynki 2015 , ochrona osób i mienia oraz dozorowanie obiektów 

podczas przygotowania  do imprezy 

 
Wykaz patroli interwencyjnych wraz z opisem trasy dojazdu na miejsce oraz wyliczeniem czasu potrzebnego do przybycia. 
 
WYKAZ GRUP INTERWENCYJNYCH WRAZ Z TRASĄ I CZASEM DOTARCIA NA MIEJSCE IMPREZY 
 
Oświadczam, iż dla potrzeb realizacji niniejszego zamówienia Grupą Interwencyjną zgodnie z przepisami rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych 
uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji wraz z aktami 
zmieniającymi w samochodach, które stacjonują 
 
…………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………..…. 
Jako trasę dojazdu do wskazanego miejsca imprezy podaję: 
 
…………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………..…. 
…………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………..…. 
…………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………..…. 
 
Odległość zgodnie z powyższymi założeniami wynosi……………km, a czas dotarcia przy założeniu 
przestrzegania obowiązujących przepisów wynosi…………………. minut 
 
 
 
............................................ 
Data 
 
 
 
..................................................................... 
Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie 
upoważniającym do występowania w obrocie 
prawnym lub posiadające pełnomocnictwo 

 


