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Załącznik nr 3 do Wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień oraz nadzoru nad ich realizacją  
Zarządzenie Nr 8/2017/ORG-FIN/8 z dnia 27.01.2017 r. 

 

 Numer postępowania: DZp.DGt.369.ZO-10.2017 

 
FORMULARZ OFERTY 

SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 

ul. Gliwicka 33, 44 - 201 Rybnik 

Numer telefonu: 32/43-28-100 lub 43-28-298, Numer faksu: 32/42-26-875 

Adres e-mail: szpital@psychiatria.com lub sekretariat@psychiatria.com 

Strona internetowa: www.psychiatria.com 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości przekraczającej 10 000,00 PLN i nieprzekraczającej 

kwoty 30 000,00 PLN / o wartości przekraczającej 30 000,00 PLN i nieprzekraczającej równowartości 

kwoty 30 000 euro wyrażonej w złotych1, na podstawie §7a / § 8 WRUZ / na podstawie art. 26 ust. 4a 

ustawy o działalności leczniczej oraz § 8 WRUZ2* 

 

- - - WYPEŁNIA ZAMAWIAJĄCY/UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA* - - - 

I. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Świadczenie usług konwojowania i ochrony 

pracowników oraz wartości pieniężnych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla 

Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Formularz cenowy (Załącznik nr 1 do Formularza 

oferty) i Projekt umowy ( Załącznik nr 3 do Formularza oferty). 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Projekcie 

umowy stanowiącym Załącznik Nr 3 do Formularza oferty. 

Dodatkowo Zamawiający informuje, że:  

1) długość trasy konwoju nie przekracza 5 km w obie strony; 

2) konwoje będą wykonywane w godzinach od 7:00 do godziny 14:00; 

3) wartość konwojowanych jednorazowo wartości pieniężnych nie przekracza 0,2 j.o., nieznaczne 

przekroczenia zdarzają się w sporadycznych przypadkach i nie przekraczają 0,3 j.o.  

 

II.  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: na okres 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

 

III. WARUNKI PŁATNOŚCI: 

1. Termin płatności: 60 dni, licząc od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej (pod względem 

merytorycznym i formalnym) faktury Zamawiającemu. 

2. Opóźnienie przez Zamawiającego w terminie płatności nie większe niż 90 dni kalendarzowych nie 

daje Wykonawcy prawa do powstrzymania się z wykonywaniem usług/dostaw* objętych umową 

podpisaną z wybranym Wykonawcą. 

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29.06.2017 r. do godz. 09:30 w siedzibie 

Zamawiającego/Udzielającego zamówienia*, w budynku Administracji, w Biurze Pracownika 

ds. Zamówień publicznych (II piętro) - pokój nr 17 - na piśmie/faksem pod nr 32/43-28-169 lub 

32/42-26-875/drogą elektroniczną na adres: zam.publiczne@psychiatria.com. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.06.2017 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego/Udzielającego 

zamówienia*, w budynku Administracji, w Biurze Pracownika ds. Zamówień publicznych (II piętro) - 

pokój nr 17. 

3. UWAGA: Oferta niepodpisana i nieopieczętowana przez upoważnionego/ych przedstawiciela/i 

Wykonawcy/Przyjmującego zamówienie* zostanie odrzucona. 

4. Oferta winna  zostać sporządzona w języku polskim, czytelnie. 

                                        
1 Niepotrzebne skreślić 
2 Niepotrzebne skreślić 

mailto:zam.publiczne@psychiatria.com
http://www.psychiatria.com/
mailto:zam.publiczne@psychiatria.com
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5. Oferta winna obejmować całość zamówienia. 

6. W celu złożenia oferty o treści spełniającej warunki postępowania, Zamawiający/Udzielający 

zamówienia* zaleca, aby Wykonawcy/Przyjmujący zamówienie* na bieżąco monitorowali zmiany 

dotyczące postępowania. 

 

V.  OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy/Przyjmujący zamówienie*, którzy: 

1) spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów: 

Zamawiający/Udzielający zamówienia* uzna warunek za spełniony, jeżeli 

Wykonawca/Przyjmujący zamówienie* wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia 

określonej działalności zawodowej, tj. ważną koncesję wydaną przez Ministra właściwego do 

spraw wewnętrznych na prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem (ustawa 

z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia Dz. U z 2016 r. poz. 1432 ze zm.); 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający/Udzielający zamówienia* uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli 

Wykonawca/Przyjmujący zamówienie* wykaże, że posiada odpowiednie ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej, tj. ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 

70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 

c) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający/Udzielający zamówienia* uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli 

Wykonawca/Przyjmujący zamówienie* wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wykonał należycie co najmniej 3 (trzy) usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi 

zamówienia o wartości minimum 35 000 zł brutto każde. 
 

UWAGA: Zamawiający/Udzielający zamówienia* informuje, że dla potrzeb spełniania 

warunków opisanych powyżej, jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż zł, 

Zamawiający/Udzielający zamówienia* w celu przeliczenia waluty na zł przyjmie średni kurs zł 

do tej waluty podawany przez NBP na dzień wszczęcia postępowania. 
 

2. Wykonawca/Przyjmujący zamówienie* może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, o których mowa w pkt V.1.1) b) i c) Formularza oferty, w stosownych sytuacjach 

oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

 

VI.  WYMAGANE DOKUMENTY: 

1. Ważna koncesja wydana przez Ministra właściwego do spraw wewnętrznych na prowadzenie 

działalności w zakresie objętym zamówieniem (ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób 

i mienia Dz. U z 2016 r. poz. 1432 ze zm.). 

2. Dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w pkt V.1.1)b) i c) Formularza oferty:  

1) potwierdzające, że Wykonawca/Przyjmujący zamówienie* jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na sumę gwarancyjną min. 70 000,00 zł - jeżeli z uzasadnionej przyczyny 

Wykonawca/Przyjmujący zamówienie* nie może złożyć tych dokumentów, 

Zamawiający/Udzielający zamówienia* dopuszcza złożenie przez Wykonawcę/Przyjmującego 

zamówienie* innych dokumentów potwierdzających posiadanie ubezpieczenia; 

2) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 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 

(sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Formularza oferty), oraz załączeniem dowodów 

określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami,  
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o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 

usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

Wykonawca/Przyjmujący zamówienie* nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - 

oświadczenie Wykonawcy/Przyjmującego zamówienie*. 
 

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

4. Wypełniony Formularz oferty. 

5. Wypełniony Formularz cenowy (Załącznik nr 1 do Formularza oferty). 

6. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy/Przyjmującego zamówienie* w postępowaniu, 

w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego 

w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej 

notarialnie. 

 

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY: 

1. Maksymalna łączna cena brutto zostanie wskazana przez Wykonawcę/Przyjmującego zamówienie* 

w Formularzu oferty. 

2. Wykonawca/Przyjmujący zamówienie* w Formularzu cenowym wskaże miesięczną wartość netto, 

ceny łączne netto i brutto dla wyszczególnionej pozycji, stawkę podatku VAT, kwotę podatku VAT 

oraz łączne ceny netto i brutto stanowiące sumę cen łącznych netto i brutto dla wyszczególnionej 

pozycji. 

3. Podana w Formularzu oferty cena musi być wyrażona w PLN liczbowo i słownie, z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania 

Zamawiającego/Udzielającego zamówienia* wynikające z Zapytania ofertowego/Konkursu*, w tym 

w szczególności z opisu przedmiotu zamówienia, oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie 

Wykonawca/Przyjmujący zamówienie* z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

4. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację zamówienia określone zostały w Projekcie umowy 

(Załączniku nr 3 do Formularza oferty). 

5. Podana w Formularzu oferty cena nie ulegnie zmianie przez cały okres trwania umowy podpisanej 

z wybranym Wykonawcą/Przyjmującym zamówienie*, za wyjątkiem zmian przewidzianych 

w umowie, na podstawie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

 

VIII.  KRYTERIUM/KRYTERIA OCENY OFERT: 

1. Kryterium: cena Waga: 100%. 

 

IX.  OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI / 

PRZYJMUJĄCYMI ZAMÓWIENIE*: 

1. W zakresie procedury: Ewelina Górniak-Gradzińska tel. 32/62 18 459. 

2. W zakresie przedmiotu zamówienia: Henryk Stawarczyk tel. 32/43 28 124. 

 

X. INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO/UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA*: 

Dotyczy zapytania ofertowego bez ogłoszenia/z ogłoszeniem*: 

1. Zamawiający informuje, iż unieważni postępowanie jeżeli: 

1) na dzień otwarcia ofert nie wpłynie żadna oferta**; 

2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę 

kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. 
 

** W przypadku unieważnienia postępowania w sytuacji, o której mowa w pkt X.1.1) Formularza 

oferty, Dyrektor może podpisać umowę z Wykonawcą, który wyrazi chęć podpisania umowy, bez 
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przeprowadzenia postępowania, spełniającego wymagania określone w Formularzu oferty 

i Formularzu cenowym (Załączniku nr 1 do Formularzu oferty). 
 

2. Zamawiający informuje, iż może również unieważnić postępowanie bez podania przyczyny. 

XI. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAWARCIA UMOWY: 

1. Zamawiający/Udzielający zamówienia* zawiera umowę z wybranym Wykonawcą/Przyjmującym 

zamówienie* w terminie do 14 dni od dnia przesłania informacji o wyborze oferty 

najkorzystniejszej/od zamieszczenia wyników w BIP Szpitala*. W uzasadnionych przypadkach termin 

ten może ulec wydłużeniu. 

2. Umowę zawiera się z wybranym Wykonawcą/Przyjmującym zamówienie* w uzgodnionym przez 

Strony terminie. 

 

XII. ZAŁĄCZNIKI: 

1. Formularz cenowy. 

2. Projekt umowy. 

 

 

 

 Zatwierdził: 

Dyrektor 

SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo 

i Psychicznie Chorych w Rybniku: 

  

 

…………………………………………………… 
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- - - WYPEŁNIA WYKONAWCA/PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE* - - - 

XIII.  NAZWA I ADRES WYKONAWCY/PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE*: 

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

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

NIP: ………………………… REGON: ………………………… 

tel. ………………………… fax ………………………… e-mail ………………………… 

Nazwa banku: ………………………… nr konta: ………………………… 

 

XIV.  CENA 

1. Oferuję/emy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu 

zamówienia, za łączną cenę w wysokości [zgodnie z Formularzem cenowym (Załącznikiem nr 1 do 

Formularza oferty)]: 

 

2. Oświadczam/my, że wybór mojej/naszej oferty prowadzi/nie prowadzi* do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (jeżeli 

prowadzi, to Wykonawca wskazuje nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie prowadzi do jego powstania, oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku) 

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

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

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

 

XV.  OŚWIADCZENIA: 

3. Akceptuję/emy zawarte w Formularzu oferty szczegółowe warunki postępowania w trybie zapytania 

ofertowego/konkursu* i nie wnoszę/imy do nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem/am/liśmy 

konieczne informacje do przygotowania oferty. 

4. Akceptuję/emy Projekt umowy (Załącznik nr 3 do Formularza oferty) i w przypadku wybrania 

mojej/naszej oferty zobowiązuję/emy się do jej podpisania na warunkach określonych w Formularzu 

oferty, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego/Udzielającego zamówienia*. 

5. Gwarantuję/emy wykonanie całości zamówienia zgodnie z treścią Formularza oferty. 

6. Oświadczam/y, że przedmiot zamówienia wykonam/y: sam/i / przy udziale Podwykonawcy/ców*. 

Następujące części zamówienia zamierzam/y powierzyć Podwykonawcy/com: 
 

Lp. Nazwa/y części zamówienia Nazwa/y i adres/y Podwykonawcy/ów 

   
 

XVI. OSOBA/Y UPRAWNIONA/E DO KONTAKTOWANIA SIĘ 

Z ZAMAWIAJĄCYM/UDZIELAJĄCYM ZAMÓWIENIA* W SPRAWIE REALIZACJI 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OKREŚLONEGO W POSTĘPOWANIU: 

Imię i nazwisko: ………………………… tel. ………………………… 
 

XVII. OSOBA/Y UPOWAŻNIONA/E DO REPREZENTOWANIA 

WYKONAWCY/PRZYJMUJACEGO ZAMÓWIENIE*: 

IMIĘ I NAZWISKO: WZÓR PODPISU: 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 
 

Cena netto liczbą [PLN]  

Cena netto słownie  

Cena brutto liczbą [PLN]  

Cena brutto słownie  

Stawka VAT [%]  
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XVIII.  OSOBA/Y ODPOWIEDZIALNA/E ZA REALIZACJĘ UMOWY: 

Imię i nazwisko: ………………………… tel. ………………………… 

 

XIX.  ZAŁĄCZNIKI DO FORMULARZA OFERTY: 

1. ………………………… 

2. ………………………… 

3. ………………………… 

 

 

 

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

 

 

 

 …………………………………………………… 

 pieczątka i podpis osoby/ób upoważnionej/ych 

do reprezentowania Wykonawcy/Przyjmującego zamówienie* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 1 do Formularza oferty 

 

 

 

FORMULARZ CENOWY 

 

 

Świadczenie usług konwojowania i ochrony pracowników oraz wartości pieniężnych 

Lp. Nazwa 

Wartość netto 

za 1 miesiąc 

(7 konwojów) 

[PLN] 

Wartość netto 

za 36 m-cy 

[PLN] 

Stawka 

podatku VAT 

[%] 

Kwota 

podatku VAT 

[PLN] 

Wartość brutto 

za 36 miesięcy 

[PLN]* 

1. Usługa konwojowania          

RAZEM    
  

  

  

  

 

 
* Powyższa cena obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

 

 

………………………… (miejscowość), dnia ………… 2017 r. …………………………………………………… 

 
pieczątka i podpis osoby/ób upoważnionej/ych 

do reprezentowania Wykonawcy/Przyjmującego zamówienie* 

 

 
 
 

pieczątka Wykonawcy/Przyjmującego 

zamówienie* 
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Załącznik nr 2 do Formularza oferty 

 

 

 

 

 

WYKAZ USŁUG WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT 

 

„Świadczenie usług konwojowania i ochrony pracowników oraz wartości pieniężnych dla potrzeb SP 

ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo 

i Psychicznie Chorych w Rybniku” (DZp.DGt.369.ZO-10.2017) 

 

NAZWA WYKONAWCY/PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE*: 

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

ADRES: …………………………………………………………………………………………………….. 
 

Nazwa Wykonawcy/ 

Przyjmującego 

zamówienie* 

(podmiotu) 

wykazującego 

posiadane 

doświadczenie 

Nazwa podmiotu, 

na rzecz którego 

usługi zostały 

wykonane 

Przedmiot zamówienia 

(należy podać informacje, na 

podstawie których 

Zamawiający/Udzielający 

zamówienia* będzie mógł 

jednoznacznie stwierdzić 

spełnianie przez Wykonawcę/ 

Przyjmującego zamówienie* 

warunku udziału 

w postępowaniu) 

Wartość brutto 

zamówienia 

Termin wykonania zamówienia 

(należy podać dzień, miesiąc 

i rok - zgodnie z zawartą umową) 

Rozpoczęcie 

(dd-mm-rrrr) 
Zakończenie 

(dd-mm-rrrr) 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

1) W przypadku większej ilości usług, prosimy tabelę powielić i stosownie wypełnić. 

2) Do wykazu należy załączyć dowody (referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

Wykonawca/Przyjmujący zamówienie* nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie 

Wykonawcy/Przyjmującego zamówienie*) określające czy usługi wykazane w w/w wykazie zostały wykonane 

należycie. 

3) Jeżeli Wykonawca/Przyjmujący zamówienie* będzie polegał na zdolnościach innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, zobowiązany jest udowodnić 

Zamawiającemu/Udzielającemu zamówienia*, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do 

realizacji zamówienia. W tym celu musi w szczególności przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

 

 

 

………………………… (miejscowość), dnia ………… 2017 r. 
 

 

 

 …………………………………………………………… 

 pieczątka i podpis osoby/ób upoważnionej/ych 

do reprezentowania Wykonawcy/Przyjmującego zamówienie* 

 

 

 

 
 
 

pieczątka Wykonawcy/Przyjmującego 

zamówienie* 
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Załącznik nr 3 do Formularza oferty 
 

 

PROJEKT UMOWY NR DZp.DGt.369.ZO-10.2017 

 

 

zawarta w dniu ………………………… roku, pomiędzy: 

SP ZOZ Państwowym Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku ul. Gliwicka 33,  

44- 201 Rybnik, NIP 642-25-99-502, REGON 00029293600000 wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych 

organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000057601, 

NIP 642-25-99-502, reprezentowanym przez: 

Dyrektora Szpitala - Andrzeja Krawczyka 

zwanego w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a 

…………………………………………………………………………………………………………, wpisaną do 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w …………… KRS pod numerem 

…………… posiadającą nr NIP …………… REGON ……………, 

reprezentowaną przez: 

…………………………………………………… 

zwanym/ą w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

 

§ 1 

W wyniku zapytania ofertowego z ogłoszeniem został wyłoniony Wykonawca do realizacji zadania: „Świadczenie 

usług konwojowania i ochrony pracowników oraz wartości pieniężnych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego 

Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku”. 

 

§ 2 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi konwojowania i ochrony pracowników 

Zamawiającego oraz wartości pieniężnych z siedziby Zamawiającego do siedziby Banku  

i z powrotem do siedziby Zamawiającego. 

2. Usługa realizowana będzie zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób  

i mienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1432) i w oparciu o koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji Nr …………… z dnia …………… obejmującą usługi z zakresu będącego przedmiotem 

umowy. 

3. Usługa konwojowania i ochrony pracowników Zamawiającego oraz wartości pieniężnych z siedziby 

Zamawiającego do siedziby Banku oraz podejmowanych z Banku i przewożonych do siedziby Zamawiającego 

będzie realizowana z zachowaniem następujących warunków: 

1) wykonywanie usług konwojowych (ochronnych) przez Wykonawcę odbywać się będzie  

z wykorzystaniem środków transportu wyposażonych odpowiednio do realizacji celu umowy, 

prowadzonych przez uzbrojonych w broń palną kierowców oraz z udziałem uzbrojonych w broń palną 

konwojentów; 

2) w czasie konwojowania wartości pieniężnych z Banku do Zamawiającego lub odwrotnie, kasjer 

Zamawiającego będzie posiadał całość przewożonych wartości pod swoją pieczą i będzie ponosił za nie 

odpowiedzialność, ograniczoną do działań i zaniechań kasjera wykonanych w złej wierze; 

3) w odniesieniu do działań i zaniechań osób trzecich (niebędących pracownikami Zamawiającego) 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo przewożonych wartości, jak również za życie i zdrowie kasjera 

ponosił będzie Wykonawca; odpowiedzialność, o której mowa wcześniej, Wykonawca będzie ponosił od 

momentu opuszczenia pomieszczenia, z którego pobierane są wartości podlegające przewozowi przez 

pracownika Zamawiającego, do miejsca w którym środki są deponowane (do momentu ich przekazania 

pracownikowi Banku); procedurę przewozu środków z Banku do Zamawiającego będzie się stosować 

odpowiednio; odpowiedzialność Wykonawcy będzie rozciągać się na szkody pośrednie; 

4) wartość środków pieniężnych, przewożonych w trakcie każdorazowego konwoju, ustalać się będzie na 

podstawie raportu kasowego, w odniesieniu do środków przewożonych od Zamawiającego do Banku oraz 

wyciągu bankowego w odniesieniu do środków przewożonych z Banku do Zamawiającego; 

5) do obowiązków Zamawiającego należeć będzie wyposażenie kasjera w odpowiednią torbę lub kasetę do 

przenoszenia gotówki, zamykaną na klucz; w czasie przejazdu samochodem wartości pieniężne 

przewożone będą w metalowym tresorze; Wykonawca poucza kasjera Zamawiającego o obowiązku 
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podporządkowania się dowódcy konwoju w czasie przewożenia wartości pieniężnych; dowódca konwoju 

wskazuje kasjerowi miejsce w pojeździe oraz udziela wyczerpującego instruktażu o sposobie zachowania 

się kasjera w przypadkach szczególnych (pożar, napad, wypadek samochodowy, itp.); 

6) czas pracy grupy konwojowej będzie się rozpoczynać od momentu zgłoszenia się grupy konwojowej 

u osoby wskazanej przez Zamawiającego; 

7) Zamawiający będzie zamawiał usługę zabezpieczenia wartości pieniężnych telefonicznie określając 

godzinę stawienia się konwoju; 

8) trasa zostanie ustalona przed odjazdem do Banku; 

9) realizacja usługi przewidziana jest 7 razy w miesiącu - Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji 

mniejszej ilości usług w zakresie konwojowania (z tego tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne 

roszczenia poza roszczeniem zapłaty za faktycznie zrealizowaną usługę). 

 

§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę oraz kwalifikacje niezbędne do należytego wykonania 

usług objętych umową. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wszelkich niezbędnych elementów wyposażenia pracowników 

ochrony (mundurów, środków przymusu bezpośredniego, osobistych środków łączności, itp.). 

3. Pracownicy Wykonawcy, skierowani do realizacji umowy, powinni być w czasie służby jednolicie 

umundurowani oraz posiadać identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu. 

4. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę pracowników ochrony do akceptacji najpóźniej na 2 dni przed 

przystąpieniem do pełnienia obowiązków przez pracowników ochrony. Zamawiający może nie dopuścić do 

pracy niektórych osób bez podania przyczyny, a Wykonawca nie może zgłaszać wobec Zamawiającego 

żadnych roszczeń z tego powodu. Do listy Wykonawca dołączy kserokopie wpisu na listę kwalifikowanych 

pracowników ochrony fizycznej. 

5. Zmiana przez Wykonawcę pracowników ochrony wymaga powiadomienia Zamawiającego z co najmniej 

dwudniowym wyprzedzeniem. Zamawiający może nie wyrazić zgody na powyższą zmianę.  

W przypadku konieczności nagłej zmiany pracowników ochrony, Wykonawca powiadomi o tym 

Zamawiającego telefonicznie oraz dokona odpowiedniej adnotacji o powyższym w książce pełnienia służby. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania ewentualnych zmian pracowników ochrony na wniosek 

Zamawiającego. 

7. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do opracowania w porozumieniu z Zamawiającym w ciągu  

1 miesiąca od momentu rozpoczęcia współpracy - szczegółowego zakresu obowiązków wraz  

z instrukcjami i procedurami postępowania, listy telefonów kontaktowych, wymaganych dokumentów, itp. 

8. Wykonawca zobowiązuje się pod rygorem odpowiedzialności karnej zachować w tajemnicy wszelkie 

informacje, które mają wpływ na stan bezpieczeństwa Zamawiającego w czasie obowiązywania umowy oraz 

po jej rozwiązaniu. 

9. Wykonawca zapewnia o stałej i pełnej gotowości do realizacji przedmiotu umowy. 

10. W czasie wykonywania usługi Wykonawca zobowiązany jest spełniać wszystkie zalecenia Zamawiającego 

niezbędne dla właściwej realizacji zlecenia, z zachowaniem wymogów obowiązujących przepisów prawa. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów obowiązujących w ochranianym obiekcie,  

a w szczególności praw pacjenta, przepisów sanitarnych, BHP i p.poż. 

 

§ 4 
1. Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o zmianie, cofnięciu, 

ograniczeniu zakresu lub wcześniejszym wygaśnięciu koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia zgodnie z ustawą z dnia 22 

sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. 

2. Wykonawca przez okres realizacji usługi będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  

w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 70 000,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt 

tysięcy złotych 00/100). 

3. W przypadku gdyby okres ubezpieczenia był krótszy niż okres trwania umowy, Wykonawca zobowiązany jest 

do przedłużenia okresu obowiązywania polisy i złożenia Zamawiającemu informacji w tej sprawie w terminie 

14 dni od przedłużenia polisy. 

 

§ 5 

1. Strony umowy wskazują następujące osoby odpowiedzialne za prawidłową realizację umowy: 

1) ze strony Zamawiającego: Henryk Stawarczyk - tel. 32/43-28-124, 

2) ze strony Wykonawcy: …………………………………………………… 
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2. Strony zgodnie oświadczają, że umową udzielają wymienionym powyżej osobom umocowania do bieżących 

kontaktów w sprawie realizacji umowy, w tym do przekazywania i odbierania dokumentów. 

 

§ 6 

1. Strony ustalają, iż z tytułu wykonania przedmiotu umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie  

w kwocie netto: …………… PLN plus podatek VAT …%, co daje kwotę brutto: …………… PLN (słownie: 

………………………… złotych …/100), w tym wynagrodzenie za usługę konwojowania (7 razy w miesiącu) 

w przeliczeniu na jeden miesiąc stanowi 1/36 część wynagrodzenia całkowitego w wysokości netto: 

…………… PLN plus podatek VAT …%, co daje kwotę brutto: …………… PLN (słownie: 

………………………… złotych 00/100). 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 należne Wykonawcy z tytułu realizowanych usług obejmuje wszelkie koszty 

związane z realizacją przedmiotu umowy. 

3. Strony postanawiają, że podstawą do zapłaty wynagrodzenia będzie faktura VAT wystawiona na podstawie 

sporządzonego i zatwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru 

usług wykonanych w danym miesiącu kalendarzowym. Protokół, o którym mowa  w zdaniu poprzedzającym, 

będzie każdorazowo załączany przez Wykonawcę do przedłożonej faktury. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, będzie płatne na rzecz Wykonawcy przelewem na wskazany 

w fakturze rachunek bankowy, w terminie 60 dni, licząc od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej (pod 

względem merytorycznym i formalnym) faktury Zamawiającemu. 

5. Za termin zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

6. Opóźnienie przez Zamawiającego w terminie płatności nie większe niż 90 dni kalendarzowych nie daje 

Wykonawcy prawa do powstrzymania się z wykonywaniem umowy. 

7. W przypadku wystąpienia opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy lub opóźnienia w usunięciu wad 

stwierdzonych przy protokolarnym odbiorze wykonanych usług, wysokość wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych ustaloną w oparciu o zapisy umieszczone w § 9 

umowy. 

8. Wykonawca gwarantuje stałość cen oferowanych usług przez cały okres trwania umowy. 

 

§ 7 

1. Wykonawca oświadcza (według oferty), że powierzy Podwykonawcy/om wykonanie następującej części 

zamówienia: 

Lp. Nazwa/y części zamówienia Nazwa/y i adres/y Podwykonawcy/ów 

   

2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał 

nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcy/ów i osób do kontaktu z nimi, 

zaangażowanych w usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych,  

o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat 

nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. 

3. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy/om nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów o podwykonawstwo z dalszym/i Podwykonawcą/ami. 

 

§ 8 

1. Wykonawca zapewni wykonanie usług z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. 

z 2016 r., poz. 1432). 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów BHP oraz ochrony 

przeciwpożarowej w miejscu wykonywania usługi. 

 

§ 9 

1.  W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca 

zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) 1 000,00 zł brutto, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi w danym miesiącu, potwierdzone 

protokołem z kontroli sporządzonym przez przedstawiciela Zamawiającego w obecności pracownika 

Wykonawcy lub innej osoby reprezentującej Wykonawcę; 

2)  20 % wartości umowy brutto, określonej w § 6 ust. 1 umowy, w razie rozwiązania umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność; 

3) 0,1 % wartości umowy brutto określonej w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia  

w dostarczeniu Zamawiającemu kserokopii ważnej i opłaconej polisy OC; 
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4) 1 % wartości umowy brutto, określonej w § 6 ust. 1 umowy, za naruszenie zakazu określonego  

w § 11 umowy; 

5) 1 % wartości umowy brutto, określonej w § 6 ust. 1 umowy, za naruszenie któregokolwiek z innych 

obowiązków nałożonych niniejszą umową. 
 

2.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu wykonywania obowiązków objętych umową, jeżeli 

szkoda wyniknie wskutek niewykonania, niewłaściwego lub niezgodnego z umową lub obowiązującymi 

przepisami wykonania tych obowiązków przez pracowników ochrony jak również za straty powstałe na 

skutek włamań i kradzieży w wyniku zaniedbania obowiązków przez pracowników Wykonawcy. 

3.  W przypadku kradzieży, pożaru lub innych zdarzeń losowych Wykonawca zobowiązany jest do 

powiadomienia Zamawiającego o powstałym wypadku oraz uczestnictwa w komisji badającej okoliczności 

wypadku, oceniającej wysokość poniesionych z tego tytułu strat. 

4.  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez pracowników Wykonawcy, 

powstałe w związku z wykonywaniem umowy. 

5.  Wykonawca ponosi również pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za ewentualne szkody wyrządzone 

osobom trzecim w trakcie wykonywania usług będących przedmiotem umowy. 

6.  Jeżeli kara umowna z któregokolwiek wymienionego w umowie tytułu nie pokrywa poniesionej szkody, 

Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych do wysokości 

rzeczywistej straty. 

 

§ 10 

1.  Umowa została zawarta na okres 36 miesięcy, tj. do dnia ……………, od dnia jej zawarcia. 

2.  Zamawiającemu przysługuje prawo do pisemnego odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym od 

powzięcia wiadomości o poniższych okolicznościach: 

1) w przypadku nieuzasadnionego niewykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy; 

2) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy; 

3) w razie nienależytego wykonywania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy, w tym 

w szczególności nie rozpoczęcia wykonywania usług, nieuzasadnionego przerwania oraz braku podjęcia 

i kontynuacji usług mimo wezwania ze strony Zamawiającego; 

4) w przypadku, gdy Wykonawca trzykrotnie zostanie obciążony karą przewidzianą w § 9 ust. 1 pkt. 1) 

umowy; 

5) zostanie cofnięta koncesja Wykonawcy na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób  

i mienia. 

 

§ 11 

1. Wykonawca nie może przenieść na inny podmiot obowiązków wynikających z umowy. 

2. Przeniesienie wierzytelności wynikających z umowy wymaga pisemnej zgody podmiotu tworzącego 

Zamawiającego, udzielonej w trybie art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.). 

 

§ 12 
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób trzecich, związanych z nim 

stosunkiem pracy lub innym stosunkiem cywilnoprawnym, które spowodowały bądź przyczyniły się do 

spowodowania szkody po stronie Zamawiającego lub naraziły go na powstanie takiej szkody, wskutek 

nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy. 

2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy ani jego części innemu podmiotowi bez 

pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 13 

1. Strony przewidują możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach: 

1) gdy w okresie obowiązywania umowy dojdzie do zmiany przepisów regulujących realizację usług objętych 

umową - w takim wypadku zmiany umowy będą mogły dotyczyć sposobu realizacji usług, w szczególności 

wymogów dotyczących składu personelu, środków transportu i ich wyposażenia, itp. oraz wysokości 

wynagrodzenia Wykonawcy; 

2) gdy w okresie obowiązywania umowy nie zostanie wyczerpana maksymalna wartość umowy wskazana 

w § 6 ust. 1 umowy - w takim wypadku zmianie może ulec okres obowiązywania umowy określony w § 10 

ust. 1 umowy; 

3) gdy w okresie obowiązywania umowy dojdzie do zmiany ustawowej stawki podatku VAT - w takim 

przypadku zmianie może ulec wysokość stawek wynagrodzenia brutto określonych w § 6 ust. 1 umowy. 
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2. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 

5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1679 

z  późn. zm.), zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza zmianę cen za poszczególne elementy 

zamówienia. Zmiana cen jednostkowych - na podstawie wyników rokowań między Wykonawcą 

a Zamawiającym lub zaakceptowanej przez Zamawiającego kalkulacji wzrostu cen jednostkowych - zostanie 

wprowadzona do umowy w formie aneksu. 

3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 14 

1. W razie spowodowania szkody w związku z realizacją umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność do 

pełnej wysokości poniesionych przez Zamawiającego strat. 

2. Wykonawca ponosi również pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za ewentualne szkody wyrządzone 

osobom trzecim w trakcie wykonywania usług będących przedmiotem umowy. 

 

§ 15 

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

Cywilny oraz inne znajdujące zastosowanie przepisy prawa powszechnego. 

2. Wszelkie spory związane z umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

 

§ 16 

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

2.  Podpisujący umowę oświadczają, że są uprawnieni do reprezentacji Stron, w imieniu których występują, 

a zawarcie umowy mieści się w zakresie ich uprawnień oraz oświadczają, iż ponoszą wszelką 

odpowiedzialność za szkody wynikłe z ewentualnego działania bez umocowania lub z przekroczeniem jego 

zakresu. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 

 

 

……………………………………… 
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