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SPIS TREŚCI: 

I.  Nazwa i adres Zamawiającego. Tryb udzielenia zamówienia. 

II.  Informacje ogólne. 

III.  Opis przedmiotu zamówienia. 

IV.  Termin wykonania zamówienia. 

V.  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz 

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków 

udziału w postępowaniu 

VI.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i 

dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 

VII.  Wymagania dotyczące wadium (art. 45 i 46 ustawy Pzp). 

VIII.  Termin związania ofertą (art. 85 ustawy Pzp). 

IX.  Opis sposobu przygotowywania ofert. 

X.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

XI.  Opis sposobu obliczenia ceny. 

XII.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych 

kryteriów i sposobu oceny ofert. 

XIII.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. 

XIV.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XV.  Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wzór 

umowy. 

XVI.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

XVII.  Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO 

XVIII.  Informacje uzupełniające. 

 

 

 

Załączniki: 

 
Standardowe formularze  

 Oferta (wzór nr 1 wraz z załącznikami). 

 Wzór umowy  (wzór nr 2). 

 Harmonogram usługi – załącznik nr 1 do umowy 
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I. Nazwa i adres Zamawiającego, Tryb udzielenia zamówienia 
art. 36 ust. 1 pkt 

1 i 2 ustawy Pzp 

 

1. Zamawiającym jest Liceum Ogólnokształcące Nr VIII we Wrocławiu ul. Zaporoska 71.  

2. Zamawiający przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego 

 w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej równowartości kwoty 30 000 euro, 

niepodlegającego ustawie Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 

 

Usługa monitoringu i ochrony obiektu, mienia oraz posesji  należącej  do  Liceum  

Ogólnokształcącego   

Nr VIII   we Wrocławiu w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 

 

II. Informacje ogólne 
art. 36 ust. 2 

ustawy Pzp 

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 

z 2013 poz. 907 z późn. zm. ), zwaną w dalszej części „ustawą Pzp”. 

2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 1964 Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami), jeżeli 

przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.  

3. Zgodnie z art. 27 ust 1 i 2 ustawy Pzp, w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać:  

3.1. Pisemnie: w zakresie wszelkiej korespondencji między stronami; 

3.2. elektronicznie (malgorzata.gaczynska@wroclawskaedukacja.pl): w zakresie wszelkiej korespondencji między 

stronami, z zastrzeżeniem, że jej treść zostanie niezwłocznie potwierdzona w formie pisemnej, z wyłączeniem 

złożenia oferty, dla której wymagana jest forma pisemna; 

4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych - oferta musi obejmować całość zamówienia. 

5. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej. 

6. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców. 

7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia (art.151a. ust. 1 ustawy Pzp.) 

8. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych (PLN). Nie przewiduje się 

rozliczeń w walutach obcych. 

9. Nie przewiduje się wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a 

ust. 1 ustawy Pzp.  

10. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim (art.9 ust.2 ustawy Pzp.). 

11. Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz 

podpisania umowy. 

12. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (art. 82, 72 ustawy Pzp). 

13. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

14. Zamawiający  nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy 

Pzp.  

15. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Wykonawców w postępowaniu (z zastrzeżeniem art. 93 ust. 5 

ustawy Pzp). Wykonawca ponosi wszelkie koszty udziału w postępowaniu, w tym koszty przygotowania oferty. 

16. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej. 

17. Zamawiający wyklucza  możliwość zlecania zamówienia podwykonawcom.  

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 
art. 36 ust. 1 pkt 
3 ustawy Pzp 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług w okresie od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.  tj. 

Usługa monitoringu i ochrony obiektu, mienia oraz posesji należącej do Liceum Ogólnokształcącego Nr VIII we 

Wrocławiu  przy ul. Zaporoskiej 71 przez bezpośrednią ochronę fizyczną ,a w dni wolne, święta monitorowania 

systemu alarmowego, wraz z dojazdem grupy interwencyjnej w przypadku alarmu w czasie do 15 minut 
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1.1 Pod pojęciem ochrony fizycznej rozumie się stałą obecność pracownika ochrony w określonym miejscu  i czasie, 

legitymowanie osób wchodzących do budynku, niedopuszczanie osób nieuprawnionych do wstępu na teren 

chroniony. Ochrona osób polegać będzie na działaniach mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa  uczniów, 

pracowników oraz osób przebywających na terenie Szkoły. Zamawiający nie wymaga posiadania przez Wykonawcę 

własnej grupy interwencyjnej. Zamawiający wymaga dojazdu grupy interwencyjnej po uruchomieniu się sygnału 

alarmowego w czasie do 15 minut.  

1.2 Wykonawca odpowiadać będzie wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu przez 

personel Wykonawcy oraz osoby trzecie w przypadku nie dołożenia przez personel Wykonawcy należytej staranności 

przy wykonywaniu umowy. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 

2.1 Dozór obiektów przed włamaniem i kradzieżą mienia znajdującego się w nim.  

2.1.1. sprawdzenie stanu wszelkich zamknięć, zabezpieczeń, 

2.1.2. sprawdzenie prawidłowości zamknięcia drzwi i okien po opuszczeniu chronionego obiektu przez 

pracowników Zamawiającego, oraz po wynajmach sal (gimnastyczna, aerobik ), 

2.1.3. sprawdzenie stanu ogrodzenia, bram wjazdowych i oświetlenia, 

2.1.4. w dni wolne od nauki (pracy) sprzątanie terenu przed głównym wejściem do szkoły (całość 

parkingu) – narzędzia zabezpieczy Zamawiający, 

2.1.5. w okresie zimowym odśnieżanie i zabezpieczenie przed gołoledzią przynależnego terenu do 

Szkoły (piasek i narzędzia zabezpieczy Zamawiający),a po zakończonej pracy włączenie alarmu, 

2.1.6. montaż 5 czujek PIR wraz z podłączeniem ich do aktualnego systemu monitorowania, chroniący 

przed kradzieżą i włamaniem. W tym celu Wykonawca dokona podłączenia do  

Systemu Alarmowego . 

2.1.7. Dojazd grupy interwencyjnej w przypadku uruchomienia się sygnału alarmowego w czasie 15 

minut. 

3. Nadzorowanie (kontrolowanie) ruchu osobowego, zapewnienie spokoju i porządku w budynku, 

 

3.1. ustalanie przez służbę ochrony uprawnień osób do przebywania na chronionym obiekcie oraz legitymowanie 

osób w celu ustalenia ich tożsamości, 

3.2.  wzywanie osób do opuszczenia obiektu w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na terenie 

chronionego obiektu albo stwierdzenia zakłócenia porządku, 

3.3.  zatrzymanie (ujęcie) osób stwarzających w sposób bezpośredni zagrożenie dla chronionego mienia w celu 

niezwłocznego oddania tych osób Policji, 

3.4.  zgłaszanie przedstawicielowi Zamawiającego wszelkich braków lub naruszeń odnośnie stanu zabezpieczenia 

mienia na ochranianym obiekcie, 

3.5.  ciągła i aktywna służba pracowników ochrony na ochranianym obiekcie, 

3.6.  niedopuszczenie do przenikania osób nieuprawnionych do pomieszczeń chronionych. 

3.7.  dozór (obserwacja) obiektu i mienia znajdującego się w nim, w zakresie zagrożenia klęskami żywiołowymi. 

Dozór nad bezpieczeństwem technicznym (żywioły, awarie, itp.), 

3.8.      natychmiastowego reagowania w przypadku otrzymania sygnału alarmowego(wysłanie Grupy Interwencyjnej) 

            powiadomienie Zamawiającego a także w przypadku bezpośredniego zagrożenia specjalnych służb 

            (Straż Pożarna, Policja, Pogotowie Gazowe itp.) zabezpieczenie obiektu do czasu przybycia Zamawiającego.             

4. Wykonawca zapewnia monitoring i ochronę obiektu i posesji w podanych w załączniku nr 1 przez Zamawiającego 

godzinach 
 

5. Wszystkie podejmowane przez Wykonawcę czynności związane z dozorem obiektu i posesji  Zamawiającego muszą 

być zgodne z ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 145 poz. 1221  ze zm.). 

 

6. Wykonawca opracuje, uzgodni i uzyska akceptację Zamawiającego procedur ochrony osób i mienia w terminie  

1 tygodnia od dnia podpisania umowy.  

 

7. Zamawiający zobowiąże się informować personel Wykonawcy o sytuacjach zwiększających ryzyko powstania szkody 

w mieniu podlegającym ochronie. 

 

8.  Zamawiający zapewni pracownikom ochrony zatrudnionym przez Wykonawcę dostęp do pomieszczenia socjalnego w 

miejscu wykonania Zamówienia oraz możliwość korzystania z wewnętrznej linii telefonicznej w celach związanych z 

wykonywaniem Zamówienia. 

 

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ciągłego nadzoru nad sprawowaniem ochrony mienia. Wykonawca 

zobowiązany będzie do prowadzenia książki dyżurów, do której personel Wykonawcy wpisywać będzie wszelkie 

spostrzeżenia, uwagi oraz istotne wydarzenia związane ze sprawowaniem ochrony mienia Zamawiającego. W terminie 

do piątego dnia następującego po miesiącu świadczenia usług, Wykonawca zobowiązany będzie do składania 

Zamawiającemu książki dyżurów prowadzonej w miesiącu poprzedzającym 

 

10. Szczegółowy harmonogram z wielkością godzin, oraz włączenie i wyłączenie alarmu  zawiera załącznik Nr 1do wzoru 

Umowy.  
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IV. Termin wykonania zamówienia 
art. 36 ust. 1 

pkt 4 ustawy 
Pzp 

 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku. 

 

V. 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków oraz Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć 

Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

art. 36 ust. 1 pkt 

5 i 6 ustawy 
Pzp 

 

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

1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania - posiadają aktualną koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na 

prowadzenie działalności  gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy z 

dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej. 

1.2. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada certyfikat ISO 9001:2015 lub równoważny dokument w 

zakresie ochrony osób i mienia 

1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej – za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna posiadanie dokumentów 

potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 3 000 000,00 zł 

1.5. Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień, zgodnie z którą: „Zamawiający może zastrzec 

w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, u których 

ponad  50%  zatrudnionych  pracowników  stanowią  osoby  niepełnosprawne  w  rozumieniu przepisów o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub  właściwych  przepisów  

państw  członkowskich  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego Obszaru Gospodarczego” Zamawiający 

wymaga oświadczenia  wykonawcy  o zatrudnianiu  ponad  50%  osób  niepełnosprawnych  w  rozumieniu  

przepisów  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, lub w 

rozumieniu właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego – jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w tych państwach. 

1.6. posiadania wiedzy i doświadczenia; 

w szczególności: 

posiadają wiedzę i doświadczenie tj.: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o 

udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali, a w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również realizują, usługi w zakresie niezbędnym do wykazania 

spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, tj. minimum 3 usługi, trwających minimum 12 miesięcy o wartości 

minimum 150 000,00 zł brutto każda polegające na: świadczeniu usług dozorowych w budynku użyteczności 

publicznej lub mieszkalnym wielorodzinnym lub zamieszkania zbiorowego lub w obiekcie przemysłowym, 

Wykazane usługi muszą być poparte dokumentami potwierdzającymi, że zostały wykonane (w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane) należycie. 

przez budynek użyteczności publicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ( Dz. U. z 2002 Nr 75 
poz. 690 ze zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, należy rozumieć budynek 

przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty,  szkolnictwa wyższego, 
nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych 

lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym 

śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także 

budynek biurowy lub socjalny,.” 

przez budynek zamieszkania zbiorowego należy rozumieć budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności hotel, 
motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek 

koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a 

także budynek do stałego pobytu ludzi, w szczególności dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny. 

 

2. Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych w ofercie, w tym dokumentów potwierdzających spełnianie 

warunków: 

Lp Dokument  Uwagi 

1 2 3 

A. 
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy 

Pzp, Wykonawca składa następujące dokumenty i oświadczenia 

1.  Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (wzór nr 1.1) W przypadku podmiotów 

występujących wspólnie 

oświadczenie wymienione w punkcie 1 

może złożyć każdy z podmiotów 
2.  

Koncesja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności  

gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 
22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej. 
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3.  Certyfikat ISO 9001:2015 lub równoważny dokument w zakresie ochrony osób i mienia występujących wspólnie lub w ich 

imieniu pełnomocnik. 

 

W przypadku podmiotów 

występujących wspólnie 

dokument lub oświadczenie 

wymienione w punkcie 2 musi złożyć 

każdy z podmiotów występujących 

wspólnie  

 

4.  

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji działalności 

gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy tego wymagają, wpisu do rejestru lub ewidencji 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. 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o 

którym mowa w §3 ust. 1 pkt 2 rozp. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert. 

5.  

Dokument dotyczący przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

tj.: Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 

16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

albo 

informacja o tym że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (wzór 1.2) 

W przypadku podmiotów 

występujących wspólnie 

dokument lub oświadczenie 

wymienione w punkcie 3 musi złożyć 

każdy z podmiotów występujących 

wspólnie  

 

6.  

Aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 

3 000 000,00 zł 

W przypadku podmiotów 

występujących wspólnie 

dokument lub oświadczenie 

wymienione w punkcie 4 musi złożyć 

każdy z podmiotów występujących 

wspólnie  

 

B. 
W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,  

Wykonawca składa następujące dokumenty i oświadczenia 

7.  Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór nr 1.3)  

8.  

Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 

doświadczenia 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, wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały 

wykonane należycie (wzór 1.4) 

 

9.  Zestawienie kosztów zadania (wzór nr 1.5) – 

10.  Zaakceptowany harmonogram usługi – załącznik nr 1 do umowy 
– 

11.  

Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 

- W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – 

pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy 

- W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych 

przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu 

(zgodnie z art. 23 ustawy Pzp) 

 

12.  

W przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych  - pisemne (w 

oryginale) zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (przykładowy wzór 1.6.) 

wraz z : 

1. Aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 

działalności gospodarczej podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, jeżeli 

odrębne przepisy tego wymagają, wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku 
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawionym nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

Jeżeli podmiot, na zasobach którego polega Wykonawca, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w §3 ust. 1 pkt 2 

rozp. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert. 

2. Oświadczeniem podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, o braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (wzór 1.1.A) 

– 

13.  

Oświadczenia  wykonawcy  o zatrudnianiu  ponad  50%  osób  niepełnosprawnych  w  

rozumieniu  przepisów  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, lub w rozumieniu właściwych przepisów państw członkowskich 

Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego –jeżeli wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania w tych państwach 
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3. Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, 

nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, i brak podstaw do 

wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1,2,2a. 

4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 

zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 

dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania 

zamówienia. 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby 

innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty 

dotyczące tego podmiotu, określone w wierszu 11 pkt 1,2 powyżej tabeli. 

Z treści pisemnego (załączonego w oryginale) dokumentu o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, winien wynikać zakres udostępnianych zasobów 

oraz sposób dostępu do nich, gwarantujący rzeczywistą możliwość korzystania z udostępnionych zasobów 

podmiotu trzeciego. ( przykładowy wzór 1.6) 

5. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust.4, odpowiada solidarnie z wykonawcą za 

szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie  zasobów nie 

ponosi winy.  

6. Zamawiający zgodnie z art. 24b wezwie Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli 

odrębne oferty o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 

pkt 5, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy. 

1) Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki w szczególności wpływ 

powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, istniejących między przedsiębiorcami, na ich 

zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji. 

2) Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie złożył 

wyjaśnień, oraz wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w powyższej tabeli wiersz 3. 

7. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego 

oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy 

złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające 

błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich 

złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na 

wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego, nie 

później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

8. Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i 

dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody dotyczące zrealizowanych zamówień, budzą wątpliwości 

zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało 

wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty 

budowlane, dostawy lub usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów 

bezpośrednio zamawiającemu. 

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania 

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju 

miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o 

udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

9. Ocena spełniania powyższych warunków dokonywana będzie w oparciu o złożoną ofertę i załączniki do niej, wg 

zasady spełnia/nie spełnia. 

 

VI. 

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami 

art. 36 ust. 1 

pkt 7 ustawy 

Pzp 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 

terminu składania ofert. 

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu 

składania wniosku, o którym mowa w punkcie 2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w punkcie 2. 
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5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych 

warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie 

internetowej, zamieszcza na tej stronie. 

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim 

wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest 

udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. 

7. Ze strony Zamawiającego pracownikiem upoważnionym do kontaktowania się z Wykonawcami, w sprawie zapytania 

ofertowego jest Małgorzata Gaczyńska (0-71) 798 67 36 w.110. 

8. Sposób przekazywania informacji określa punkt 3 Rozdziału II „Informacje ogólne”. 

 

VII. Wymagania dotyczące wadium (art. 45 i 46 ustawy Pzp) 
art. 36 ust. 1 pkt 
8 ustawy Pzp 

 

1. W niniejszym postępowaniu wadium nie jest wymagane. 

 

 

VIII. Termin związania ofertą (art. 85 ustawy Pzp) 
art. 36 ust. 1 pkt 

9 ustawy Pzp 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że 

Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do 

wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.   

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.  

4. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium 

albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.  

5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

IX. Opis sposobu przygotowywania ofert 
art. 36 ust. 1 pkt 

10 ustawy Pzp 

1. Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu jedną ofertę.  

2. Oferta, aby była ważna musi być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, wymienionych w 

aktualnych dokumentach rejestracyjnych firmy lub osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo 

musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 

3. Podpisy osób, o których mowa w punkcie 2 złożone będą na każdej stronie druku formularza oferty oraz załącznikach 

opracowanych (wypełnianych) przez Wykonawcę na potrzeby niniejszego zapytania ofertowego. 

4. Oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym wzór nr 1 do SIWZ  

i powinna zawierać wymagane dokumenty i oświadczenia wg tabeli rozdział V SIWZ. 

5. Oferta powinna być napisana na maszynie, komputerze lub czytelnie pismem odręcznym, sporządzona w języku 

polskim. 

6. Zaleca się, by wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane, ułożone w kolejności przedstawionej w tabeli 

rozdział V SIWZ i spięte w sposób trwały. 

7. Wszystkie strony oferty, na których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, muszą być parafowane przy 

miejscu naniesienia tych poprawek (korekt) przez osoby podpisujące ofertę. 

8. Oferty powinny być jednoznaczne. 

9. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

10. Dokumenty i oświadczenia wymienione w tabeli rozdział V SIWZ Wykonawca składa w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (z wyłączeniem pełnomocnictwa, które musi być złożone 

w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie). 

11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

12. W przypadku stwierdzenia, iż przedstawione kopie dokumentów są nieczytelne lub budzą wątpliwości, co do ich 

prawdziwości, Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy przedstawienia oryginałów. 

13. 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 2003 r. nr 153 poz. 1503)” i dołączone 



SIWZ –  Usługa monitoringu i ochrony obiektu, mienia oraz posesji należącej do Liceum Ogólnokształcącego Nr VIII we 

Wrocławiu  w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 

 

ZO/O/1/2019 

 

 

Liceum Ogólnokształcące nr VIII strona 9  

 

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. Wykonawca nie może zastrzec informacji odczytywanych podczas otwarcia ofert.  

Oferta składana przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych musi spełniać następujące warunki: 

14. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 

15. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o 

których mowa w § 1 ust. 2 i 3, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. (Dz. U. z 2009r. nr 

226, poz. 1817) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w 

jakich te dokumenty mogą być składane kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych 

podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 

16. W odniesieniu do oferty wspólnej każdy z Wykonawców składa dokumenty zgodnie z uwagą w kolumnie nr 3 tabeli 

rozdziału V SIWZ. 

17. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ustępie 16 niniejszego rozdziału zostanie wybrana przez 

Zamawiającego jako najkorzystniejsza, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego umowy regulującej współpracę Wykonawców. 

18. W odniesieniu do oferty wspólnej Zamawiający, dokonując jej oceny czy spełnia wymagania dotyczące posiadania 

niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym, zsumuje wielkości stanowiące o 

spełnieniu tych warunków. 

 

X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
art. 36 ust. 1 pkt 

11 ustawy Pzp 

SKŁADANIE OFERT: 

1. Oferty należy składać w sposób zapewniający ich nienaruszalność, w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub 

opakowaniu. 

2. Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: 

Liceum Ogólnokształcące nr VIII ul. Zaporoska 71 , 53-415 Wrocław 

3. Na kopercie (opakowaniu) należy również umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

4. Kopertę (opakowanie) należy oznakować następująco: 

OFERTA  

Na usługę monitoringu i  

ochrony obiektu, mienia oraz posesji należącej do Liceum Ogólnokształcącego Nr VIII  

we Wrocławiu  w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 

uwaga: NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 21.11.2019 r. godz. 900 

5. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Zaporoskiej 71 w sekretariacie (parter) do 

dnia 21.11.2019 r. do godz. 850. 

6. Wycofanie lub zmiana oferty może być dokonana przez Wykonawcę przed upływem terminu do składania ofert (art. 

84 ustawy). 

6.1. W sytuacji takiej Wykonawca musi pisemnie powiadomić Zamawiającego o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu 

oferty. Zawiadomienie takie, oznakowane będzie tak samo jako koperta oferty z dopiskiem „zamiana” lub 

„wycofanie”. 

6.2. Oferta zamienna powinna być złożona zgodnie wymaganiami opisanymi w pkt. 1 i 2. 

6.3. W przypadku złożenia przez Wykonawcę kompletnej oferty zamiennej (formularz ofertowy wraz ze wszystkimi 

niezbędnymi załącznikami) oferta ta powinna posiadać dodatkowo dopisek na kopercie „kompletna oferta 

zamienna”. 

6.4. W przypadku, gdy Wykonawca chce wykorzystać część dokumentów ze złożonej wcześniej oferty pierwotnej 

należy o tym poinformować w zawiadomieniu o wprowadzeniu zmian. W ofercie zamiennej należy złożyć 

wówczas wszystkie dokumenty oferty, których treść ulega zmianie opisanych na każdej stronie „ZAMIANA 

DOKONANA W DNIU ..............” oraz spis dokumentów oferty pierwotnej, które stanowić będą z ofertą 

zamienną kompletną całość. 

Oferta taka powinna posiadać na kopercie dopisek „oferta zamienna (uzupełnienia)”.  
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6.5. UWAGA !!! Elementy wykorzystywane z oferty pierwotnej muszą być spójne z ofertą zamienną. W 

przypadku rozbieżności lub niekompletności Zamawiający nie będzie traktował tego jako błąd oczywisty, 

ale jako błąd dyskwalifikujący ofertę i zarówno oferta zamienna jak i pierwotna będą odrzucone. 

6.6. Wszystkie wymagania stawiane ofercie przetargowej dotyczą również oferty zamiennej. 

OTWARCIE OFERT. 

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.11.2019 r.godz. 900 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 36 na parterze budynku. 

8. Otwarcie ofert jest jawne.  

9. Otwarcie ofert będzie przebiegać w następującej kolejności: 

9.1. kompletne oferty zamienne (oferty pierwotne względem ofert zamiennych nie będą otwierane), 

9.2. oferty zamienne (uzupełnienia), 

9.3. pozostałe oferty, 

9.4. oferty, o których wycofaniu powiadomiono zgodnie z punktem 6 Rozdziału X SIWZ nie będą otwierane. 

10. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający ogłosi kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

11. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, 

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

12. Informacje, o których mowa w ust. 10 i 11, przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy 

otwarciu ofert, na ich wniosek. 

13. 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 udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.86.ust.4 ustawy Pzp. 

 

14. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 

 

XI. Opis sposobu obliczenia ceny 
art. 36 ust. 1 pkt 

12 ustawy Pzp 

 

1. Na cenę oferty powinny składać się wszystkie koszty związane z realizacją pełnego zakresu zamówienia 

określonego w rozdziale II (Opis przedmiotu zamówienia). 

 

2. Cenę ofertową określoną w formularzu cenowym należy skalkulować w następujący sposób.  

1) w kolumnie [4 ] należy podać stawkę jednostkową netto za godzinę dozoru, monitoringu. 

2) w kolumnie [5 ] należy w wierszu formularza obliczyć wartość netto (cena jednostkowa z kol [4] przez ilość 

godzin z [kol. 3]  

3) w kolumnie [6] w wierszu formularza należy obliczyć wartość usługi brutto - wartość netto z kol. Nr 5 + należny 

podatek VAT. 

 

3. Wykonawca winien: 

a) wycenić wszystkie wyszczególnione w formularzu cenowym pozycje,  

b) zsumować poszczególne pozycje w kolumnie wartość netto i brutto. Suma w kolumnie wartości brutto stanowić 

będzie cenę ofertową.  

 

4. W formularzu oferty należy podać cenę oferty łącznie z podatkiem VAT (brutto). Zgodnie z wyliczeniem zawartym w 

załączniku (wzór 1.5).  

 

5. Wyliczone wartości muszą być wyrażone w złotych polskich (zgodnie z polskim systemem płatniczym po 

zaokrągleniu do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe 

zaokrągla się do 1 grosza – dwa miejsca po przecinku). 

6. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku 

VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2004 r Nr 54, poz. 535 z 

późn. zm.).  

 

7. Zgodnie z art.72 ustawy Pzp, Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi 

się negocjacji w sprawie ceny. Cenę wykazaną w ofercie, należy traktować jako stałą i wiążącą do zakończenia 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

 

 XII. 
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

art. 36 ust. 1 

pkt 13 ustawy 

Pzp 

 

1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena ofertowa brutto. 
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Ranking ofert przy uwzględnieniu w/w kryterium ustalony będzie wg wzoru, w skali do 100 punktów: 

A = 

Cmin 

× 100  

gdzie:  

A –  

Cmin – 

Cn – 

 

ilość punktów za cenę 

najniższa cena brutto 

cena brutto oferty badanej Cn 

2. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z 

przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 

Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 

miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 91 ust. 3a ustawy Pzp). 

3. Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i niepodlegających odrzuceniu. 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: 

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w 

Ustawie Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej Specyfikacji i zawiera najniższą cenę.  

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

5.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i 

uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy) siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze 

streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

5.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,  

5.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez 

ogłoszenia albo zapytania o cenę, 

5.4. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie 

zamówienia publicznego może być zawarta. 

 

 

 XIII. 
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

art. 36 ust. 1 

pkt 14 ustawy 
Pzp 

Przed zawarciem umowy Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

następujących formalności: 

 harmonogram świadczenia usług w układzie miesięcznym,  

 w przypadku złożenia oferty wspólnej umowę regulującą współpracę Wykonawców. 

 

XIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
art. 36 ust. 1 

pkt 15 ustawy 

Pzp 

 

1. W niniejszym postępowaniu wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie jest wymagane.  

 

XV. 
Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie 

zamówienia publicznego oraz wzór umowy 

art. 36 ust. 1 

pkt 16 ustawy 

Pzp 

 

1. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego określono w 

załączniku wzór nr 2 do niniejszych materiałów zapytania ofertowego. 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień Umowy zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Pzp w przypadku: 

2.1. Zmiana ustawowej wysokości podatku VAT: jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana 

stawki podatku VAT dla usług objętych przedmiotem zamówienia, Zamawiający może dokonać odpowiedniej 

zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia za usługi, których w dniu zmiany stawki 

podatku VAT jeszcze nie wykonano. 

2.2. Innych sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian 

nieistotnych tj. nie odnoszących się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, 

które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury mającej na celu wybór Wykonawcy, nie miałyby 

wpływu na udział większej ilości podmiotów zainteresowanych tą procedurą. 

Okoliczności przewidziane powyżej w punktach 2.1 i 2.2 stanowiące podstawę zmiany Umowy stanowią uprawnienie 

Zamawiającego, a nie jego obowiązek. 

 

XVI. 
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

art. 36 ust. 1 

pkt 17 ustawy 

Pzp 
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1. Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych Dział VI, art. 179 ÷ art. 183 ustawy Pzp. 

 

 

XVII. Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR VIII 

ul. Zaporoska 71 

53- 415 Wrocław  

tel./ 071/798-67-36 

 

2. Kontakt inspektora ochrony danych:inspektor@coreconsulting.pl lub CORE Consulting sp.z o.o.,ul. Z. Krasińskiego 16, 

    60-830 Poznań. Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych związanych z prowadzoną korespondencją  

    Znajdziesz na https://lo8wroclaw.edupage.org 

 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług w 

okresie od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.  tj. Usługa monitoringu i ochrony obiektu, mienia oraz posesji 

należącej do Liceum Ogólnokształcącego Nr VIII we Wrocławiu  przy ul. Zaporoskiej 71. 

 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 

 

 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od 

dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; 

 

6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

 

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 

8. posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 

 

9. nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

 

 

* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 

naruszać integralności protokołu 

oraz jego załączników. 

** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej 
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lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego 

 

 

 

XVIII. Informacje uzupełniające  

1. W przypadku stwierdzenia braku w dokumentacji przetargowej którejkolwiek strony, Wykonawca ma obowiązek 

niezwłocznie zgłosić to Zamawiającemu w celu uzupełnienia.  

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych, w szczególności w zakresie: 

2.1. badania ofert – art. 87, 90 ustawy Pzp, 

2.2. wyboru najkorzystniejszej oferty – 91, 92 ustawy Pzp, 

2.3. odrzucenia ofert – art. 89 ustawy Pzp, 

2.4. wykluczenia Wykonawców – art. 24 ustawy Pzp, 

2.5. unieważnienia postępowania – art. 93 ustawy Pzp, 

2.6. zawarcia umowy – art. 94 ustawy Pzp. 

 

 
sporządziła: Małgorzata Gaczyńska   

 

 



 

Projekt umowy 

wzór nr 2 

 

 

 

UMOWA Nr  …………  zawarta w dniu: ..................2019 r. 

 

pomiędzy: .pomiędzy Gminą Wrocław –adres: pl. Nowy Targ 1-8, 50-141    

     Wrocław, NIP 8971383551 w imieniu której działa  Anna Maria Niewińska-dyrektor szkoły 

     Liceum Ogólnokształcące nr VIII-adres: ul.Zaporoska 71, 53-415 Wrocław na podstawie 

     pełnomocnictwa nr 71/IV/JO/16 z dnia10 sierpnia 2016r: zwanym w dalszym tekście „ZAMAWIAJĄCYM” 

 

a firmą : 

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

zwanym w dalszej treści "WYKONAWCĄ ", reprezentowanym przez : 

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

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie  zapytania ofertowego w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia o wartości poniżej równowartości kwoty 30 000 euro, niepodlegającego ustawie Prawo zamówień 

publicznych na podstawie art. 4 pkt 8. Usługa monitoringu i ochrony obiektu, mienia oraz posesji     

należącej  do  Liceum Ogólnokształcącego  Nr VIII   we Wrocławiu  

w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest  ochrona osób i mienia znajdujących się w pomieszczeniach Liceum Ogólnokształcącym Nr 

VIII we Wrocławiu przy ul. Zaporoska 71 zwanych w dalszej części umowy „obiektami”, zgodnie z harmonogramem 

dozoru stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. 

2. Usługa dozoru i monitoringu wykonywana będzie zgodnie z procedurami ochrony i wytycznymi Zamawiającego 

uzgodnionymi z Wykonawcą oraz z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, w tym przepisów ustawy z dnia 22 

sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2005 r., Nr 1445, poz. 1221 z późn. zm.). 

3. Wykonawca opracuje w uzgodnieniu z Zamawiającym procedury ochrony Obiektów w terminie 2 tygodni od dnia 

podpisania umowy. Do czasu opracowania procedur Wykonawca będzie ochraniał Obiekty z należytą starannością oraz 

posiadanym doświadczeniem. 

4. Wykonawca oświadcza, że poza personelem posiadającym odpowiednie kwalifikacje dysponuje również sprzętem 

niezbędnym do należytego wykonania umowy. 

§ 2 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje obowiązek prowadzenia fizycznej ochrony Obiektów zgodnie ze 

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i złożoną ofertą Wykonawcy, będącymi integralną częścią umowy. 

2. Świadczenie usług dozoru polega na wypełnianiu przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy w 

zakresie ochrony Obiektów przed ich zniszczeniem i zaborem oraz działaniem osób, które zmierzają do naruszenia 

przepisów porządkowych, obowiązujących na ich terenie. 

3. Wykonawca wypełnia swoje obowiązki w szczególności poprzez: 

1) sprawdzenie stanu wszelkich zamknięć i zabezpieczeń, uruchamianie alarmu w dni wolne od pracy 

2) sprawdzenie prawidłowości zamknięcia drzwi i okien po opuszczeniu chronionego obiektu przez pracowników 

poszczególnych jednostek, sprawdzenie stanu ogrodzenia, bram wjazdowych  

i oświetlenia, uruchamianie alarmu(Właczanie) po zakończonej pracy w dni wolne od pracy i święta  

3) sprawdzenie wyłączeń urządzeń wodno-kanalizacyjnych, 

4) sprawdzenie,  czy z pomieszczeń nie wydobywa się dym lub swąd spalenizny, 

5) zgłaszanie Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego Nr VIII, wszelkich braków lub naruszeń odnośnie stanu 

zabezpieczenia mienia w ochranianych obiektach, 

6) ciągłą i aktywną służbę pracowników ochrony na ochranianym obiekcie, z emblematami wykonawcy, 

7) zapewnienie spokoju i porządku na terenie chronionych obiektów, 

8) ustalanie przez służbę ochrony uprawnień osób do przebywania na chronionych obiektach oraz legitymowanie osób w 

celu ustalenia ich tożsamości, 

9) wzywanie osób do opuszczenia obiektu w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na jego terenie 

albo stwierdzenia zakłócania porządku, 

10) niezwłoczne powiadamianie Policji, o pojawieniu się na terenie chronionym osób stwarzających  

w sposób bezpośredni zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego a także dla chronionego mienia, 
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11) niezwłoczne reagowanie (informowanie odpowiednich instytucji i Dyrektora LO Nr VIII  na sytuacje szczególnego 

zagrożenia takie jak: 

a)  nadzwyczajne: wypadki, awarie,  

b)  naturalne: powódź, wyładowania atmosferyczne, pożary, katastrofy; 

c) wywołane przez człowieka: kradzież, dywersja, sabotaż, podłożenie bomby, włamania, zakłócenia porządku, 

wandalizm, niszczenie mienia, 

12) W razie zauważenia awarii, Wykonawca powinien zabezpieczyć miejsce awarii, powiadomić odpowiednio osoby 

wskazane do kontaktów ze strony Zamawiającego, a w razie zaistnienia potrzeby wezwać właściwe służby tj. 

pogotowie ratunkowe energetyczne, straż pożarną itp. odnotowując zaistniałe zdarzenia i zauważone usterki w 

książce służby, 

13) prowadzenie książki służby, w której należy odnotowywać czas i przebieg służby, 

14) Wykonawca będzie realizował usługę dozoru przy pomocy wyłącznie własnych pracowników 

15) W dni wolne od nauki (pracy) sprzątanie terenu przed głównym wejściem do szkoły(całość parkingu) –a w okresie 

zimowym odśnieżanie- narzędzia zabezpieczy Zamawiający  

    16)   Natychmiastowego reagowania w przypadku otrzymania sygnału alarmowego(wysłanie Grupy Interwencyjnej) 

    powiadomienie Zamawiającego a także w przypadku bezpośredniego zagrożenia specjalnych służb 

    (Straż Pożarna, Policja, Pogotowie Gazowe itp.) zabezpieczenie obiektu do czasu przybycia Zamawiającego.  

 

 

 

§ 3 

1. Wynagrodzenie umowne przedmiotu Umowy ustala się na wartość: 

 netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  zł 

 podatek VAT w kwocie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  zł 

 co stanowi kwotę wynagrodzenia brutto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  zł 

słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  zł 

2. Należności za wykonanie usług dozoru w poszczególnych miesiącach regulowane będą na podstawie prawidłowo 

wystawionych faktur częściowych wystawianych przez Wykonawcę i dostarczonych Zamawiającemu po zakończeniu 

kolejnych okresów miesięcznych liczonych od 1-go dnia danego miesiąca  do ostatniego dnia danego miesiąca. 

3. Rozliczenie usług za dany miesiąc nastąpi wg określonych w ofercie (tabela kalkulacyjna) kosztów za godzinę dozoru. 

4. Określone w ofercie koszty za 1 godzinę usługi dozoru objęte niniejszą umową, bez względu na stopień inflacji, nie 

ulegają zmianie w okresie obowiązywania umowy. 

5. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należności na konto Wykonawcy w 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w terminie 14 dni od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionej  faktury. 

6. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za każdy dzień 

zwłoki. 

7. Wykonawca jest / nie jest* płatnikiem VAT (niepotrzebne skreślić). 

8. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby 

trzecie. 

§ 4 

1. Wykonawca odpowiada za szkody w chronionych Obiektach, wynikłe z dewastacji, kradzieży, kradzieży z 

włamaniem, powstałe podczas pełnienia dozoru przez Wykonawcę, na warunkach określonych w Kodeksie Cywilnym 

oraz niniejszej umowie.  

2. W razie powstania szkody spowodowanej kradzieżą z włamaniem, Zamawiający powiadamia niezwłocznie 

Wykonawcę o zaistniałej szkodzie, nie później niż w pierwszym dniu roboczym po stwierdzeniu kradzieży oraz podaje 

przybliżoną wartość szkody. 

3. Wykonawca ma prawo wglądu do dokumentacji finansowo-księgowej Zamawiającego dotyczącej powstałej szkody, w 

części istotnej dla oceny zgłoszonego roszczenia. 

4. Wysokość odszkodowania ustala się wg aktualnych cen przedmiotów, pomniejszonych o stopień zużycia. 

5. Wartość napraw związanych z włamaniem ustala się wg aktualnych cen usług. 

6. Naprawy będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę dokonywane 

będą na koszt Wykonawcy. 

§ 5 

1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody w chronionych Obiektach: 

a) powstałe w następstwie działań wojennych, wszelkiego rodzaju wewnętrznych zamieszek                                 

rozruchów oraz kataklizmów natury (np. powódź, huragan); 
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b) wynikłe z braku realizacji przez Zamawiającego pisemnie uzgodnionych czynności poprawiających stan zabezpieczenia 

obiektów oraz czynności, o jakich mowa w § 7 ust. 1 umowy. 

c) w przypadku nie zgłoszenia przez Zamawiającego w okresie 7  dni roboczych od chwili ich ujawnienia do Wykonawcy, 

chyba że nie zgłoszenie spowodowane było brakiem dostępu przez Zamawiającego do pomieszczeń, w których nastąpiła 

szkoda. 

 

 

 

§ 6 

1. Wypłata należności przez Wykonawcę z tytułu powstałej szkody, o której mowa wyżej nastąpi przelewem na konto 

Zamawiającego Nr ............................................................... w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania zapłaty wraz z 

notą księgową wystawioną przez Zamawiającego. 

2. Nie zapłacenie w określonym terminie należności z tytułu powstałej szkody skutkuje natychmiastowym rozwiązaniem 

umowy bez wypowiedzenia i wstrzymaniem płatności za ochronę mienia w Liceum Ogólnokształcącym Nr VIII we 

Wrocławiu, do czasu uregulowania wymaganej należności. 

3.  Należność z tytułu strat w mieniu Zamawiającego może być potrącona przez Zamawiającego  

z należności Wykonawcy 

§ 7 

1. Zamawiający zabezpieczy obiekty  poprzez stosowne , zamknięcie i oświetlenie. 

2. Klucze od pomieszczeń szczególnego znaczenia będą  umieszczane w miejscu dostępnym dla strażników w razie 

konieczności otwarcia w/w pomieszczeń, co następnie należy uzasadnić przy wpisie do książki obiektu. Zgoda 

Zamawiającego na przebywanie jego pracowników i innych osób po godzinach pracy na terenie obiektu będzie 

udzielana w formie ustnej lub pisemnej informacji, poprzez wpis do książki, kto i w jakim celu przebywał po godzinach 

pracy. 

§ 8 

1. Zamawiający zapewni pracownikom Wykonawcy minimum warunków socjalnych (stolik, krzesło, szafka, dostęp do 

wody pitnej i wc), ogrzewane pomieszczenie okresowego odpoczynku, łączność telefoniczną (wyłącznie w celu 

wykonywania obowiązków służbowych). 

§ 9 

1. Zamawiający zapozna pracowników Wykonawcy z postanowieniami obowiązującego u niego zakładowego regulaminu 

pracy, Bhp, p.poż. oraz lokalizacją istotnych węzłów instalacyjnych  (prąd, woda, gaz, energia cieplna, itp.). 

§ 10 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji pracowników Wykonawcy skierowanych do ochrony obiektu, jak 

również oceny ich pracy włącznie ze składaniem pisemnych wniosków o ich zmianę. Wniosek o zmianę pracownika 

Wykonawca uwzględnia w terminie jednego tygodnia od dnia jego zgłoszenia. Wniosek nie wymaga uzasadnienia. 

3. Zamawiający może skontaktować się z uprawnionymi przedstawicielami Wykonawcy za pośrednictwem całodobowej 

linii dyspozytorskiej .................................................................... . 

4. Do utrzymania stałego i bezpośredniego kontaktu z Wykonawcą, Zamawiający wyznacza: Małgorzatę Gaczyńską 

5. Strony zobowiązują się do prowadzenia współpracy w zakresie oceny pracy służb ochrony oraz  

w zakresie stanu zabezpieczenia obiektu Zamawiającego. 

 

§ 11 

1. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i są dopuszczalne w granicach 

normowania Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 223, 

poz. 1655, z późn. zm.) i przypadkach przewidzianych w SIWZ. 

§ 12 

1. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie. 

2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez Sąd rzeczowo właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

§ 13 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o 

zamówieniach publicznych, a w sprawach procesowych – przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego. 

§ 14 

1. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec 

miesiąca kalendarzowego. 
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2. Ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 

a) nienależytego wykonania usługi 

b) wygaśnięcia koncesji lub ważności dokumentów uniemożliwiających realizację usługi w zakresie ochrony 

c) zaleganie przez Zleceniodawcę z płatnościami za usługę za okres 1 m-ca 

3. Odstąpienie od Umowy może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

 

§ 15 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

 

§ 16 

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

2. Integralną część niniejszej Umowy stanowią: 

1) dokumentacja przetargowa,  

2) oferta Wykonawcy, 

3) załączniki: 

a) załącznik nr 1 – „Harmonogram usługi”, 

 

 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzam warunki umowy,   ................................................................... 

              data i podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 1 do 

umowy  

 
 

 Harmonogram usługi 

 
Przedmiotem zamówienia jest Usługa monitoringu i ochrony obiektu, mienia oraz posesji  należącej  do  Liceum 

Ogólnokształcącego  Nr VIII   we Wrocławiu w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., 

zgodnie  z przedstawionym poniżej harmonogramem pracy: 

 

Obiekt  

/m-c 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Razem 

Ochrona 

szkoły 
576 561 609 567 560 568 552 504 592 600 544 552 6785 

Razem: 6785 

 

Ochrona fizyczna  dotyczy ochrony we wszystkie dni robocze oraz dni wolne od pracy w podanych godzinach.  

Przyjmuje się wymienione godziny dla WŁĄCZENIA ALARMU –godz.16.30-17.00, WŁĄCZENIA ALARMU-

godz.7.00- 7.45 Systemu Alarmowego 

 

 

 Ilość godzin dni robocze Soboty i niedziele 

Styczeń 
504 

8 dni po 9 h (od 7:30 do 16:30), 

razem 72 roboczogodziny 

Luty 
480 

9 dni po 9 h (od 7:30 do 16:30), 

razem 81 roboczogodziny 

Marzec 
528 

9 dni po 9 h (od 7:30 do 16:30), 

razem 81 roboczogodziny 

Kwiecień 
504 

7 dni po 9 h (od 7:30 do 16:30), 

razem 63 roboczogodziny 

Maj 
480 

10 dni po 8 h (od 7:30 do 15:30), 

razem 80 roboczogodziny 

Czerwiec 
504 

8 dni po 8 h (od 7:30 do 15:30), 

razem 64 roboczogodziny 

Lipiec 552 Brak/WŁĄCZONY ALARM 

Sierpień 504 Brak/WŁĄCZONY ALARM 

Wrzesień 
528 

8 dni po 8 h (od 7:30 do 15:30), 

razem 64 roboczogodziny 

Październik 
528 

9 dni po 8 h (od 7:30 do 15:30), 

razem 72 roboczogodziny 

Listopad 
480 

8 dni po 8 h (od 7:30 do 

16;30),razem 64 roboczogodziny 

Grudzień 
504 

6 dni po 8 h (od 7:30 do 15:30), 

razem 48 roboczogodziny 
 

 

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

 pieczęć i podpis upoważnionych  

      przedstawicieli firmy 


