
 1/33

 

Agencja Oceny Technologii Medycznych 
 

02-668 Warszawa, Aleja Lotników 22 

 

tel./22/ 566-72-00 fax./22/ 566-72-02 

strona internetowa: www.aotm.gov.pl 

adres email: sekretariat@aotm.gov.pl 
 
 

 
NIP 525-23-47-183 

 
 
 

 
Nr sprawy 1/2008 
 

SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
Tryb: 
 

Przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej  
 

133 tyś EURO 
 
  Przedmiot zamówienia: 
 

„ Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń, prac 
konserwatorskich oraz kompleksowej ochrony osób, budynku, 

terenu Agencji Oceny Technologii Medycznych przy Alei 
Lotników 22 w Warszawie”. 

 
90.91.00.00-9 
79.70.00.00-1 
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I. Opis sposobu przygotowania ofert 

 
1. KaŜdy Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę. ZłoŜenie większej liczby ofert lub 

oferty zawierającej propozycje wariantowe lub alternatywne, spowoduje odrzucenie 
wszystkich ofert złoŜonych przez danego Wykonawcę. 

2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem ofert.  
3. Oferta winna być przygotowana w języku polskim na formularzu ofertowym załączonym 

do SIWZ, napisana czcionką maszynową, na komputerze lub inną trwałą techniką i 
podpisana przez osobę upowaŜnioną do reprezentowania firmy zgodnie z formą 
reprezentacji Wykonawcy określoną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym 
dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy. 

4. Do oferty naleŜy załączyć wszystkie dokumenty wymagane w niniejszej specyfikacji. 
Dotyczy to równieŜ oferty składanej przez konsorcjum. 

5. KaŜda ze stron oferty i złoŜonego przy niej załącznika powinna być opatrzona imienną 
pieczęcią oraz podpisem osoby uprawnionej. Oferta składana przez konsorcjum powinna 
zawierać oznaczenie podmiotów, które je tworzą. 

6. Załączniki będące kopiami muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez 
opatrzenie kopii imienną pieczęcią i podpisem osoby uprawnionej oraz dopiskiem „za 
zgodność z oryginałem”.  

7. Załączone do oferty zaświadczenia, wypisy, odpisy, potwierdzenia itp. powinny być 
aktualne, stosownie do obowiązujących przepisów prawa. 

8. Wszystkie składane dokumenty załączone do niniejszej Specyfikacji  
w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

9. Załączniki wymagające wypełnienia powinny być wypełnione przez Wykonawców ściśle 
według warunków i postanowień zawartych w niniejszej specyfikacji. JeŜeli którykolwiek 
zapis wypełnianych załączników nie dotyczy Wykonawcy naleŜy to zaznaczyć na 
dokumencie czyniąc dopisek „ nie dotyczy” opatrzony parafą osoby uprawnionej. 

10. Oferta i wszystkie załączniki powinny zostać złączone w sposób trwały, uniemoŜliwiający 
rozłączenie bez naruszenia integralności całości dokumentacji (z zastrzeŜeniem sytuacji 
opisanej w pkt. 12 niniejszego rozdziału). KaŜda wypełniona tekstem strona złoŜonego 
dokumentu stanowiąca ofertę powinna zostać opatrzona kolejnym numerem. 

11. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane 
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

12. JeŜeli oferta zawiera informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca jest zobowiązany oznaczyć 
dokumenty zawierające takie informacje umieszczając je w oddzielnej kopercie z napisem 
„zastrzeŜone”. 

13. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami oraz ewentualną kopertę „zastrzeŜone” naleŜy 
umieścić w zamkniętej kopercie i opatrzyć napisem: 

 
Oferta na: „ Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń, prace konserwatorskich oraz 
kompleksowej ochrony osób, budynku, terenu Agencji Oceny Technologii Medycznych 
przy Alei Lotników 22 w Warszawie”. 
 
Ilość stron................... 
(określić ile stron znajduje się w kopercie) 
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II. Opis warunków udziału w postępowaniu 

 
1. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków wymaganych 

zgodnie  z formułą  „spełnia / nie  spełnia” 
 
 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy : 
 
a) spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004r.  
        Prawo zamówień   publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655), 
b)    spełniają wymagania określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 
        Zamówienia,  
c)   posiadają Koncesję MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie  
        ochrony osób i mienia, 
d)    posiadają polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej na min. 200 000 zł.  

 
 

 
III. Wykaz dokumentów, które Wykonawca zobowiązany jest złoŜyć w 

celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców  
zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) oraz oświadczeń i 

dokumentów wymaganych w SIWZ. 
 

 
1. Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1. 
2. Formularz cenowy - załącznik nr 2 
3. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3 
4. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 i art. 24 

ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 
1163 z późn. zm.) – załącznik nr 4  

5. Oświadczenie o niekaralności pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu 
zamówieniu – załącznik nr 5 

6. Potencjał kadrowy – załącznik nr 6 
7. Oświadczenie o posiadaniu grupy interwencyjnej – załącznik nr 7 
8. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej , wystawione nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

9. Kopia koncesji MSWiA potwierdzająca uprawnienia na prowadzenie działalność z 
zakresu ochrony osób i mienia. 

10. Kopia polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej o wartości min. 200.000 
zł. 
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IV. Opis przedmiotu zamówienia 

 
1. Przedmiotem postępowania jest świadczenie usług : 
 
1) Sprzątanie pomieszczeń Agencji Oceny Technologii Medycznych oraz 
        drobne prace konserwatorskie. 
 

1. Czynności wykonywane raz dziennie pięć razy w tygodniu :  
a) Sprzątanie łazienek kompleksowo,  
b) OpróŜnianie koszy na śmieci.  

2. Czynności wykonywane dwa razy w tygodniu w środę i sobotę : 
a) Odkurzanie wykładziny podłogowej,  
b) Wycieranie na mokro parapetów, grzejników, mebli ( szafek, półek, 

foteli, biurek), gablot, klamek itp. 
3. Czynności wykonywane raz w miesiącu : mycie okien od wewnątrz. 
4. Czynności wykonywane dwa razy w roku : zewnętrzne mycie okien. 
5. Czynności wykonywane raz na kwartał lub w razie doraźnej potrzeby na 

wezwanie Zamawiającego : pranie wykładziny podłogowej.    
6. Czynności wykonywane w miarę potrzeby na wezwanie Zamawiającego :  
 

a) zamiatanie,  
b) odśnieŜanie terenu,  
c) usuwanie śliskości, 
d) usuwanie liści,  
e) koszenie trawnika. 

  
w obrębie posesji naleŜącej do Zamawiającego,  czynności dotyczą   
wymienione w pkt. 1-4 dotyczą równieŜ podjazdu i chodnika przed Obiektem. 

 
7. Czynności dodatkowe :  

 
a) wykonywanie drobnych napraw sprzętu elektro-mechanicznego np. 

czajników, wentylatorów, lampek, grzejników itp. 
b) doraźne przeglądy oświetlenia budynku Zamawiającego wraz 

wymianą niesprawnych świetlówek, Ŝarówek, gniazd (1 i 3 
fazowych), wyłączników oświetlenia, przełączników, puszek 
rozgałęźnych, kloszy,   

c) doraźne usuwanie wykrytych usterek dotyczących instalacji 
hydraulicznych, w tym m.in. wymiany kompletnej armatury 
wypływowej i ceramicznej, wymiany uszczelniaczy w armaturze 
wypływowej, udraŜniania instalacji przepływowych itp. 

8. Koszty materiałów eksploatacyjnych wymienionych w ramach 
dokonywanych czynności wskazanych w ust. 7 pkt. a-c ponosi Zamawiający 
po wcześniejszej akceptacji przedstawionych przez Wykonawcę wstępnych 
wyliczeń i zestawień elementów podlegających wymianie.   

9. Akceptacja zakupu części eksploatacyjnych odbywa się w formie pisemnej. 
Wykonawca przedstawia pisemną informację przedstawicielowi 
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Zamawiającego. Zamawiający akceptuje, Wykonawca dokonuje zakupu i 
dokonuje wymiany i naprawy. 

10. Czynności wskazane w ust. od 1-5 wykonywane będę poza godzinami 
urzędowania Zamawiającego. Pozostałe czynności w porach ustalonych 
przez Strony w drodze porozumienia. 

 
2) Kompleksowej ochrony osób i mienia Agencji Oceny Technologii Medycznych  
 
Usługa podlegać będzie na stałym wykonywaniu, tzn. 7 dni w tygodniu, 24 godziny w ciągu 
doby, w ramach jednego stanowiska bezpośredniej ochrony fizycznej. 
 

Zakres jednostanowiskowej stałej ochrony mienia i osób obejmować będzie w szczególności 
następujące czynności:  

 
1. zapewnienie ochrony bezpośredniej pomieszczeń Zamawiającego oraz mienia 

stanowiącego własność i  pozostającego w dyspozycji Zamawiającego, które 
znajduje się w tych pomieszczeniach, zwłaszcza poprzez:  

a) ochronę przed dostępem do pomieszczeń osób nieupowaŜnionych,  
w tym zapobieganie włamaniom, 

b) ochronę mienia przed kradzieŜą, celowym zniszczeniem lub celowym 
uszkodzeniem, 

c) zapobieganie wypadkom takim jak poŜar, zalanie wodą itp. dotyczącym 
chronionych pomieszczeń i mienia oraz informowanie odpowiednich 
słuŜb i osób upowaŜnionych przez Zamawiającego  
o zaistnieniu zdarzeń takich jak: poŜar, awaria instalacji wodociągowej 
lub elektrycznej; w przypadku włączenia sytemu alarmowego naleŜy 
niezwłocznie powiadomić osoby upowaŜnione, zgodnie z instrukcjami 
obowiązującymi w Obiekcie, 

2. wzmoŜoną ochronę pomieszczeń i mienia, w których przechowywane są 
dokumenty, informacje, dane informatyczne itp., objęte ochroną tajemnicy 
słuŜbowej przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, w tym przed 
filmowaniem, fotografowaniem i dokonywaniem zapisu w innych formach, 

3. zapewnienie ochrony pracownikom Zamawiającego oraz jego interesantom,  
w sytuacjach zagroŜenia Ŝycia i zdrowia podczas przebywania w obiekcie 
chronionym,  

4. zapobieganie zakłóceniom porządku oraz podejmowanie interwencji wobec 
osób zakłócających pracę lub porządek publiczny w chronionym Obiekcie,  

5. niezwłoczne powiadamianie kierownictwa Zamawiającego oraz Policji 
(właściwych organów ścigania) o czynach wyczerpujących znamiona 
przestępstwa zaistniałych w chronionym Obiekcie, a takŜe w bezpośrednim 
jego otoczeniu, powodujących zagroŜenie dla chronionego Obiektu i mienia, a 
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takŜe zabezpieczenie miejsca popełnienia przestępstwa do czasu przybycia 
Policji (właściwych organów ścigania),  

6. wydawanie, odbieranie i przechowywanie kluczy od pomieszczeń, zgodnie  
z instrukcją, 

7. bieŜące prowadzenie dokumentacji przebiegu słuŜby oraz kontrola wpisów  
w księgach ewidencyjnych, 

8. w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagroŜeń w chronionym Obiekcie - 
natychmiastowe powiadomienie odpowiednich słuŜb i osób uprawnionych 
przez Zamawiającego o zaistniałym zagroŜeniu oraz - jeŜeli będzie to 
konieczne - wezwanie własnych załóg (grup) interwencyjnych, Policji i innych 
słuŜb alarmowych, w celu wyeliminowania zagroŜenia; maksymalny czas na 
podjęcie interwencji przez załogi (grupy) interwencyjne wynosi 10 minut (w 
ciągu dnia, w godzinach 6:00÷20:00) oraz 5 minut (wieczorem i w nocy, w 
godzinach 20:00÷6:00), licząc od odebrania zawiadomienia o zagroŜeniach, o 
których jest mowa wyŜej, do przybycia załogi na miejsce zdarzenia, 

9. sprawdzanie, czy na terenie Obiektu objętego ochroną nie przebywają osoby 
obce, po godzinach urzędowania,   

10. sprawdzanie prawidłowości zamknięcia drzwi do pomieszczeń, w tym stanu 
plomb i zabezpieczeń, a takŜe okien znajdujących się poza pomieszczeniami 
zamkniętymi, po  zakończeniu godzin pracy w Obiekcie, 

11. prawidłowe obsługiwanie urządzeń zabezpieczenia technicznego pomieszczeń 
Obiektu oraz niezwłoczne informowanie  Zamawiajacego o  awariach, 
uszkodzeniach i ewentualnej utracie urządzeń monitorujących.  

 
Pracownicy bezpośredniej ochrony fizycznej, pełniący słuŜbę muszą być sprawni fizycznie, 
jednolicie umundurowani, nosić plakietki identyfikacyjne z nazwą Wykonawcy oraz z 
własnymi danymi personalnymi, a takŜe być wyposaŜeni w środki łączności bezprzewodowej.  
 
2. Miejscem realizacji zamówienia jest teren posesji oraz budynek Agencji Oceny 
      Technologii  Medycznych :  
 
       Powierzchnia całkowita budynku Agencji Oceny Technologii Medycznych : 750 m2 

       oraz ok. 150 m2 terenów  przyległych wokół obiektu.  
 
 

- Termin realizacji całej usługi : od 31.12.2008 r. od godziny 17:00   do dnia 
31.12.2009 r. do godziny 17:00, 

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, 
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, 
- Przed złoŜeniem oferty wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z 

miejscem realizacji zamówienia, 
- Wykonawca winien posiadać grupę interwencyjną dostępną na wezwanie 

pracownika ochrony,  
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- Wykonawca w trakcie realizacji usługi zobowiązany jest ponosić koszty 
serwisu  
i konserwacji systemu monitorującego :  

 
a) Trzy kamery zainstalowane na zewnątrz obiektu (dwie kamery nad 

wejściami do obiektu, jedna kamera – podgląd  na parking 
Zamawiającego),  

b) Rejestrator cyfrowy wraz z monitorem wizyjnym, zainstalowane na 
stanowisku ochrony tj. w recepcji. 

 
 
 

V. Informacja o podwykonawcach 

 
Zamawiający nie dopuszcza zatrudnienia podwykonawców. 
 
 

 
VI. Zasady oceny ofert  

 
Przyjęte kryteria oceny i ich ranga procentowa: 
Cena – 100% 
Wartość procentowa dla kryterium cena jest wyliczana według wzoru: 
 

C min 
C = ────────────── X 100% 

C n 
 
C – ilość punktów danej oferty 
C min – najniŜsza cena spośród oferowanych 
C n – cena danej oferty 

 

 
VII. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia 

 
1. Komisja przetargowa dokona oceny złoŜonych ofert z uwzględnieniem następujących 

warunków: 
- czy Wykonawca spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 29.01.2004r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) i tym 
samym nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ww. ustawy ; 

- czy oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w ww. ustawie jak równieŜ w 
niniejszej SIWZ i tym samym nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 
1 ww. ustawy ; 

2. Komisja przetargowa dokona zgodnie z art. 87 i 88 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) w tekście 
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ewentualnych poprawek oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych bądź 
zaŜąda ewentualnie udzielenia wyjaśnień od Wykonawców dotyczących złoŜonych 
ofert. 

3. O ewentualnym wykluczeniu z postępowania Wykonawca zostanie niezwłocznie 
powiadomiony a o odrzuceniu ofert Zamawiający zawiadomi równocześnie 
wszystkich Wykonawców. 

4. Zamawiający odrzuci ofertę , jeŜeli: 
- jest niezgodna z ustawą ; 
- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ; 
- została złoŜona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia ; 
- złoŜenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji , 
- zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia , 
- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny , których nie moŜna poprawić 

na podstawie art. 88 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ) lub błędy w obliczeniu ceny ; 

- Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził 
się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny ; 

- złoŜona oferta jest niewaŜna na podstawie innych przepisów ; 
5. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po 

dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaŜnieniu postępowania ( z tym , 
Ŝe oferty są jawne od chwili otwarcia) z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji , a 
Wykonawca składając ofertę zastrzegł sobie w odniesieniu od tych informacji , Ŝe 
mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. Wykonawca nie moŜe 
zastrzec informacji , o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655). 

6. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z ustawą z dnia 
29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655). 

 
 

VIII. Aukcja elektroniczna 

 
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej po dokonaniu oceny ofert 
w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. 
 

 
IX. Termin i miejsce składania ofert  

 
1. Ofertę w zaklejonej kopercie opatrzonej jak w pkt. I.13. niniejszej specyfikacji naleŜy 

złoŜyć do dnia 31.10.2008 r. do godz. 1530 w siedzibie Zamawiającego tj. Agencja Oceny 
Technologii Medycznych Al. Lotników 22, 02-668 Warszawa  (sekretariat). 

2. Wykonawca moŜe otrzymać pisemne potwierdzenie złoŜenia oferty. 
3. Celem dokonania zmian bądź poprawek – Wykonawca moŜe wycofać wcześniej złoŜoną 

ofertę i złoŜyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w 
SIWZ terminu składania ofert. 
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4. Oferta złoŜona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie 
terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 

 
 

X. Tryb udzielania wyjaśnień w sprawach dotyczących Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia 

 
 

Przed wyznaczonym terminem do składania ofert, Wykonawca moŜe zwracać się do 
Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ, kierując swoje zapytanie na piśmie lub na  fax. /022/ 
566-72-02. 

Odpowiedź zostanie przesłana wszystkim uczestnikom postępowania oraz 
zamieszczona a jeŜeli  specyfikacja  jest dostępna na stronie internetowej, zamieszcza takŜe na tej 
stronie (www.aotm.gov.pl) bez ujawniania źródła zapytania. 

. 
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 
od spraw formalno – prawnych: Barbara Węgrzyn 

tel. /022/ 566-72-01, fax. /022/ 566-72-02 
      w godzinach 800 – 1600    
 

 
XI. Tryb wprowadzenia ewentualnych zmian w SIWZ 

 
 
1. Zamawiający moŜe w szczególnie uzasadnionym przypadku w kaŜdym czasie przed 

upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. 
2. Dokonana w ten sposób modyfikacja przekazana zostanie niezwłocznie wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazano SIWZ a jeŜeli  specyfikacja  jest dostępna na stronie 
internetowej, zamieszcza takŜe na tej stronie (www.aotm.gov.pl). W tej sytuacji 
Zamawiający przedłuŜy termin składania ofert uwzględniając czas niezbędny do 
wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ. 

3. O przedłuŜeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich 
Wykonawców, którym przekazano SIWZ a jeŜeli  specyfikacja  jest dostępna na stronie 
internetowej, zamieszcza takŜe na tej stronie (www.aotm.gov.pl). 
 

 
XII. Termin zwi ązania warunkami oferty 

 
 

1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania 
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg 
terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego 
rozstrzygnięcia protestu. 
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XIII. Termin i miejsce otwarcia ofert 
 

 
1.  Publiczne otwarcie ofert nastąpi podczas posiedzenia Komisji przetargowej w dniu  

31.10.2008 r. o godz. 1545 w siedzibie Zamawiającego tj. Agencja Oceny Technologii 
Medycznych Al. Lotników 22, 02-668 Warszawa (sala konferencyjna ). 

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę powiększoną o podatek 
VAT, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

3. Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane nazwy oraz adresy Wykonawców, którzy złoŜyli 
oferty oraz informacje zawarte w ofertach zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 
29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655). 

4. Informacje o których mowa w pkt. 3 zostaną przekazane niezwłocznie Wykonawcom, 
którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

    
 

XIV. Formalno ści , które zostaną dopełnione po wyborze oferty 
 

 
1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty niezwłocznie zawiadomi 

uczestników, którzy  ubiegali się o udzielenie zamówienia oraz zamieści je na stronie 
internetowej Zamawiającego (www.aotm.gov.pl) i w miejscu publicznie dostępnym w 
swojej siedzibie. 

2. Wykonawca, którego oferta została uznana przez Zamawiającego jako 
najkorzystniejsza zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu 
podpisania umowy. Umowa która zostanie zawarta w wyniku niniejszego 
postępowania będzie standardową umową wg załączonego projektu. 

 
 

XV. Środki ochrony prawnej  

 
Uczestnikom niniejszego postępowania oraz innym osobom wymienionym w art. 179 

ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 
1655)  przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI cytowanej 
wyŜej ustawy. 
 

 
XVI. Cena oferty i informacja dotycząca waluty 

 
1. Cena netto podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją usług 

przewidzianych w SIWZ. 
2. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w innych obcych walutach. 
3.   Zamawiający ustala następujący sposób obliczenia ceny :  
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Usługa kompleksowego sprzątania i drobnych prac konserwatorskich zamawiający  
 
“wynagrodzenie ryczałtowe netto za jeden miesiąc” x “ 12 miesięcy ” = “warto ść netto ” 
 
 
Usługa kompleksowej ochrony  osób i mienia  
 
“cena za jedną roboczogodzinę (rh) netto” x  “24 h”  x  “365 cykli dobowych ” = “warto ść netto” 
 
 

 
XVII. Termin realizacji zamówienia i inne ustalenia , które będą 

wprowadzone do umowy 
 

 
Obowiązki stron określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. 

 
 

XVIII. Potwierdzenie pobrania lub otrzymania SIWZ 
 

 
 Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) Zamawiający, Ŝąda potwierdzenia otrzymania niniejszej 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na nr fax. /022/ 566-72-02., z podaniem pełnej 
nazwy Wykonawcy, dokładnym adresem do korespondencji oraz numerem fax. 
 
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.  
Załącznik nr 2-   Formularz cenowy  
Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia.  
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1  
      i  art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych  
                (Dz. U. z 2006 r. Nr. 164 poz. 1163 z późn. zm.).  
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o niekaralności pracowników zatrudnionych przy zamówieniu.   
Załącznik nr 6 – Potencjał kadrowy.  
Załącznik nr 7 – Oświadczenie o posiadaniu grupy interwencyjnej. 
Załącznik nr 8 – Projekt umowy na świadczenie usług ochrony  
Załącznik nr 9 – Projekt umowy na świadczenie usług sprzątania  
  
Podpisy Komisji Przetargowej: 
 

1. .................................................  
 

2. .................................................  
 

3. .................................................   
 

Zatwierdził w dniu ............................................... 
 
 
…………………………………………………... 
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 Załącznik nr 1 – formularz ofertowy  

 

 
 

 
Pieczęć Wykonawcy 

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

(nazwa, siedziba, nr telefonu i faksu Wykonawcy ) 
 

Niniejszym w imieniu wymienionego powyŜej Wykonawcy oferujemy realizację na rzecz 
Zamawiającego zamówienia publicznego związanego z: 

 
 

„ Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń, prac konserwatorskich oraz kompleksowej 
ochrony osób, budynku, terenu Agencji Oceny Technologii Medycznych przy Alei 

Lotników 22 w Warszawie”. 
 

 
Za następującą cenę ofertową obliczona zgodnie z wymogami pobranej od Zamawiającego 
SIWZ: 
 
Za cenę netto ....................................................................................................................zł 
Słownie netto.....................................................................................................................zł 
podatek VAT ..............% 
Wartość podatku VAT.......................................................................................................zł 
Słownie wartość podatku VAT..........................................................................................zł 
Cena brutto.........................................................................................................................zł 
Słownie brutto................................................................................................................ ...zł 
 
 

1. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 

i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania, 

2. Oświadczamy, Ŝe będziemy świadczyć usługi będące przedmiotem postępowania w 

okresie od 31.12.2008r. od godziny 17.00 do 31.12.2009 roku do godziny 17.00. 

3. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

4. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, które 

zostały zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się 

w przypadku wyboru naszej oferty częściowej do zawarcia umowy na zawartych tam 

warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 



 13/33

5. Deklarujemy 30 dniowy termin płatności od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

6. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

  

  

  

  

  

  

  

 

pozostałe dokumenty, o których mowa w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, 

inne ................................................................. . 

 
 
 
 
 
...................................... dnia    ………...…………………………………… 

                                                   podpis i pieczątka osoby 
                                                                                                               upowaŜnionej                                        

                         do reprezentowania  Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 – Formularz cenowy  
 
 
 

Usługa Ryczałtowa 
Cena netto za 
jeden miesiąc  

Liczba 
miesięcy 

Wartość 
netto  

Podatek VAT [%]  Wartość brutto **  

Sprzątanie 
pomieszczeń  i 

wykonywanie prac 
konserwatorskich 

w budynku 
Agencji Oceny 

Technologii 
Medycznych  

  
 
 
         12 

   

 
 

UWAGA !!! 
 
**Warto ść całkowita za usługę „Sprzątanie pomieszczeń  i wykonywanie prac 
konserwatorskich w budynku Agencji Oceny Technologii Medycznych” obliczyć wg. 
następującego wzoru : 
 
“wynagrodzenie ryczałtowe netto za jeden miesiąc” x “ 12 miesięcy ” = “warto ść netto ” 

 
 

Usługa Cena za jedną 
roboczogodzinę 

(rh) netto   

Liczba godzin w 
okresie realizacji 

usługi  
 ( 24h x 365 cykli 

dobowych )* 

Wartość 
netto ** 

Podatek  
VAT [%] 

Wartość brutto 

Kompleksowa 
ochrona osób, 

budynku, terenu 
Agencji Oceny 

Technologii 
Medycznych przy 
Alei Lotników 22 

  
 

   

 
UWAGA !!! 
 
* usługa będzie rozliczana na podstawie faktycznie przepracowanych godzin 
 
**Warto ść całkowitej ceny netto za usługę „Kompleksowej ochrony osób,  budynku, terenu   
Agencji Oceny Technologii Medycznych przy Alei Lotników 22” naleŜy obliczyć wg. 
następującego wzoru : 
 
“cena za jedną roboczogodzinę (rh) netto” x  “24 h”  x  “365 cykli dobowych ” = “warto ść netto” 
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Usługa Wartość brutto 

 
Sprzątanie pomieszczeń  i wykonywanie prac 
konserwatorskich w budynku Agencji Oceny 

Technologii Medycznych 
 

 

 
Kompleksowa ochrona osób, budynku, 

terenu Agencji Oceny Technologii 
Medycznych przy Alei Lotników 22 

 

 

 
Razem 

 
 
 

 
 
 

....................................................                                                    ................................... 
        miejsce  data                                                                                pieczątka i podpis 
                                                                                                           osoby upowaŜnionej 
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Załącznik nr 3 – opis przedmiotu zamówienia  

 
 
1) Sprzątanie pomieszczeń Agencji Oceny Technologii Medycznych oraz 
        drobne prace konserwatorskie. 
 

1. Czynności wykonywane raz dziennie pięć razy w tygodniu :  
a) Sprzątanie łazienek kompleksowo,  
b) OpróŜnianie koszy na śmieci.  

2. Czynności wykonywane dwa razy w tygodniu w środę i sobotę : 
c) Odkurzanie wykładziny podłogowej,  
d) Wycieranie na mokro parapetów, grzejników, mebli ( szafek, półek, 

foteli, biurek), gablot, klamek itp. 
3. Czynności wykonywane raz w miesiącu : mycie okien od wewnątrz. 
4. Czynności wykonywane dwa razy w roku : zewnętrzne mycie okien. 
5. Czynności wykonywane raz na kwartał lub w razie doraźnej potrzeby na 

wezwanie Zamawiającego : pranie wykładziny podłogowej.    
6. Czynności wykonywane w miarę potrzeby na wezwanie Zamawiającego :  
 

a. zamiatanie,  
b. odśnieŜanie terenu,  
c. usuwanie śliskości, 
d. usuwanie liści,  
e. koszenie trawnika. 

  
w obrębie posesji naleŜącej do Zamawiającego,  czynności dotyczą   
wymienione w pkt. 1-4 dotyczą równieŜ podjazdu i chodnika przed Obiektem. 

 
7. Czynności dodatkowe :  

 
a. wykonywanie drobnych napraw sprzętu elektro-

mechanicznego np. czajników, wentylatorów, lampek, 
grzejników itp. 

b. doraźne przeglądy oświetlenia budynku Zamawiającego 
wraz wymianą niesprawnych świetlówek, Ŝarówek, gniazd 
(1 i 3 fazowych), wyłączników oświetlenia, 
przełączników, puszek rozgałęźnych, kloszy,   

c. doraźne usuwanie wykrytych usterek dotyczących 
instalacji hydraulicznych, w tym m.in. wymiany 
kompletnej armatury wypływowej i ceramicznej, 
wymiany uszczelniaczy w armaturze wypływowej, 
udraŜniania instalacji przepływowych itp. 

8. Koszty materiałów eksploatacyjnych wymienionych w ramach 
dokonywanych czynności wskazanych w ust. 7 pkt. a-c ponosi Zamawiający 
po wcześniejszej akceptacji przedstawionych przez Wykonawcę wstępnych 
wyliczeń i zestawień elementów podlegających wymianie.   

9. Akceptacja zakupu części eksploatacyjnych odbywa się w formie pisemnej. 
Wykonawca przedstawia pisemną informację przedstawicielowi 
Zamawiającego. Zamawiający akceptuje, Wykonawca dokonuje zakupu i 
dokonuje wymiany i naprawy. 
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10. Czynności wskazane w ust. od 1-5 wykonywane będę poza godzinami 
urzędowania Zamawiającego. Pozostałe czynności w porach ustalonych 
przez Strony w drodze porozumienia. 

 
2) Kompleksowej ochrony osób i mienia Agencji Oceny Technologii Medycznych  
 
Usługa podlegać będzie na stałym wykonywaniu, tzn. 7 dni w tygodniu, 24 godziny w ciągu 
doby, w ramach jednego stanowiska bezpośredniej ochrony fizycznej. 
 

Zakres jednostanowiskowej stałej ochrony mienia i osób obejmować będzie w szczególności 
następujące czynności:  

 
1. zapewnienie ochrony bezpośredniej pomieszczeń Zamawiającego oraz mienia 
     stanowiącego własność i  pozostającego w dyspozycji Zamawiającego, które 
     znajduje się w tych pomieszczeniach, zwłaszcza poprzez:  

a) ochronę przed dostępem do pomieszczeń osób nieupowaŜnionych,  
w tym zapobieganie włamaniom, 

b) ochronę mienia przed kradzieŜą, celowym zniszczeniem lub celowym 
uszkodzeniem, 

c) zapobieganie wypadkom takim jak poŜar, zalanie wodą itp. dotyczącym 
chronionych pomieszczeń i mienia oraz informowanie odpowiednich 
słuŜb i osób upowaŜnionych przez Zamawiającego  
o zaistnieniu zdarzeń takich jak: poŜar, awaria instalacji wodociągowej 
lub elektrycznej; w przypadku włączenia sytemu alarmowego naleŜy 
niezwłocznie powiadomić osoby upowaŜnione, zgodnie z instrukcjami 
obowiązującymi w Obiekcie, 

2. wzmoŜoną ochronę pomieszczeń i mienia, w których przechowywane są 
     dokumenty, informacje, dane informatyczne itp., objęte ochroną tajemnicy 
     słuŜbowej przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, w tym przed  
     filmowaniem, fotografowaniem i dokonywaniem zapisu w innych formach, 

3. zapewnienie ochrony pracownikom Zamawiającego oraz jego interesantom,  
w sytuacjach zagroŜenia Ŝycia i zdrowia podczas przebywania w obiekcie 
chronionym,  

4. zapobieganie zakłóceniom porządku oraz podejmowanie interwencji wobec 
osób zakłócających pracę lub porządek publiczny w chronionym Obiekcie,  

5. niezwłoczne powiadamianie kierownictwa Zamawiającego oraz Policji 
(właściwych organów ścigania) o czynach wyczerpujących znamiona 
przestępstwa zaistniałych w chronionym Obiekcie, a takŜe w bezpośrednim 
jego otoczeniu, powodujących zagroŜenie dla chronionego Obiektu i mienia, a 
takŜe zabezpieczenie miejsca popełnienia przestępstwa do czasu przybycia 
Policji (właściwych organów ścigania),  
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6. wydawanie, odbieranie i przechowywanie kluczy od pomieszczeń, zgodnie  
z instrukcją, 

7. bieŜące prowadzenie dokumentacji przebiegu słuŜby oraz kontrola wpisów  
w księgach ewidencyjnych, 

8. w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagroŜeń w chronionym Obiekcie - 
natychmiastowe powiadomienie odpowiednich słuŜb i osób uprawnionych 
przez Zamawiającego o zaistniałym zagroŜeniu oraz - jeŜeli będzie to 
konieczne - wezwanie własnych załóg (grup) interwencyjnych, Policji i innych 
słuŜb alarmowych, w celu wyeliminowania zagroŜenia; maksymalny czas na 
podjęcie interwencji przez załogi (grupy) interwencyjne wynosi 10 minut (w 
ciągu dnia, w godzinach 6:00÷20:00) oraz 5 minut (wieczorem i w nocy, w 
godzinach 20:00÷6:00), licząc od odebrania zawiadomienia o zagroŜeniach, o 
których jest mowa wyŜej, do przybycia załogi na miejsce zdarzenia, 

9. sprawdzanie, czy na terenie Obiektu objętego ochroną nie przebywają osoby 
obce, po godzinach urzędowania,   

10.sprawdzanie prawidłowości zamknięcia drzwi do pomieszczeń, w tym stanu 
plomb i zabezpieczeń, a takŜe okien znajdujących się poza pomieszczeniami 
zamkniętymi, po  zakończeniu godzin pracy w Obiekcie, 

11.prawidłowe obsługiwanie urządzeń zabezpieczenia technicznego pomieszczeń 
Obiektu oraz niezwłoczne informowanie  Zamawiajacego o  awariach, 
uszkodzeniach i ewentualnej utracie urządzeń monitorujących.  

 
Pracownicy bezpośredniej ochrony fizycznej, pełniący słuŜbę muszą być sprawni fizycznie, 
jednolicie umundurowani, nosić plakietki identyfikacyjne z nazwą Wykonawcy oraz z 
własnymi danymi personalnymi, a takŜe być wyposaŜeni w środki łączności bezprzewodowej.  
 
3. Miejscem realizacji zamówienia jest teren posesji oraz budynek Agencji Oceny 
      Technologii  Medycznych :  
 
       Powierzchnia całkowita budynku Agencji Oceny Technologii Medycznych : 750 m2 

       oraz ok. 150 m2 terenów  przyległych wokół obiektu.  
 
 

- Termin realizacji całej usługi : od 31.12.2008 r. od godziny 17:00   do dnia 
31.12.2009 r. do godziny 17:00, 

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, 
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, 
- Przed złoŜeniem oferty wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z 

miejscem realizacji zamówienia, 
- Wykonawca winien posiadać grupę interwencyjną dostępną na wezwanie 

pracownika ochrony,  
- Wykonawca w trakcie realizacji usługi zobowiązany jest ponosić koszty serwisu  

i konserwacji systemu monitorującego :  
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c) Trzy kamery zainstalowane na zewnątrz obiektu (dwie kamery nad 
wejściami do obiektu, jedna kamera – podgląd  na parking 
Zamawiającego),  

 
Rejestrator cyfrowy wraz z monitorem wizyjnym, zainstalowane na stanowisku ochrony tj.  

      recepcji. 
    
   
 
 
....................................................                                                    ................................... 
        miejsce  data                                                                                pieczątka i podpis 
                                                                                                           osoby upowaŜnionej 
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  Załącznik nr 4 – oświadczenie ustawowe 
 

 
 

Pieczęć Wykonawcy 
 
 
 

……………………………………………………………………………………. 
(nazwa, siedziba, nr telefonu i faxu Wykonawcy ) 

 
Niniejszym w imieniu wymienionego powyŜej Wykonawcy przystępując do zamówienia 

publicznego na rzecz Zamawiającego –związanego z : 
 

 
„ Świadczeniem usług sprzątania pomieszczeń, prac konserwatorskich oraz 

kompleksowej ochrony osób, budynku, terenu Agencji Oceny Technologii Medycznych 
przy Alei Lotników 22 w Warszawie”. 

 
Oświadczamy, Ŝe 

 
1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności związanej z dostawą 

przedmiotu zamówienia publicznego. 
2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 
4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 

art. 24 ust. 1 pkt. 1 – 10 i ust. 2 pkt. 1 - 4  Prawa zamówień publicznych. 
 

Ponadto 
Oświadczamy, Ŝe: 

 
1. Zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w SIWZ i nie wnosimy Ŝadnych zastrzeŜeń. 
2. Niniejsza oferta w pełni spełnia wymagania SIWZ. 
3. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej 

umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
4. Termin związania ofertą wynosi 30 od upływu ostatecznego terminu składania ofert. 
5. Wszystkie proponowane przez nas artykuły posiadają wymagane prawem polskim 

dopuszczenia i certyfikaty. W przypadku udzielenia nam zamówienia publicznego 
zobowiązujemy się dostarczyć w/w dokumenty przed podpisaniem umowy. 

 
 
 
...................................... dnia                                     …….….………………………….. 

podpis i pieczątka upowaŜnionej 
     osoby do reprezentowania 
              Wykonawcy 
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Załącznik Nr 5 – oświadczenie o niekaralności pracowników 
 

 
 

 
Pieczęć Wykonawcy 

 
 
 
Pełna nazwa Wykonawcy ....................................................................................... 
................................................................................................................................. 
Adres Wykonawcy ................................................................................................. 
................................................................................................................................. 

 
 
 

Oświadczenie 
 
  
 
Niniejszym oświadczam, Ŝe do realizacji zamówienia „Kompleksowej ochrony 

osób, budynku, terenu Agencji Oceny Technologii Medycznych przy Alei 

Lotników 22 w Warszawie” w zakresie prac stanowiących przedmiot 

zamówienia zatrudniamy pracowników, którzy nie byli rejestrowani jako osoby 

karane w Krajowym Rejestrze Karnym. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ...................................................................... 
                                                                                                                         /data i podpis osoby upowaŜnionej 

                                                          do występowania w imieniu Wykonawcy/ 
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  Załącznik Nr 6 potencjał kadrowy 

 
 

 
Pieczęć Wykonawcy 

 
 
 
Pełna nazwa Wykonawcy ….................................................................................... 
….............................................................................................................................. 
Adres Wykonawcy ….............................................................................................. 
….............................................................................................................................. 

 
 

Potencjał Kadrowy 
 

 
 

Lp. Imię i Nazwisko Wykształcenie Proponowana rola w 
realizacji zamówienia 

Doświadczenie 
zawodowe 

Opis uprawnień 

      

 

 
 ...................................................................... 
                                                                                                                         /data i podpis osoby upowaŜnionej 

                                                          do występowania w imieniu Wykonawcy/ 
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  Załącznik Nr 7  
 
 

 
Pieczęć Wykonawcy 

 
 
 
Pełna nazwa Wykonawcy ….................................................................................... 
….............................................................................................................................. 
Adres Wykonawcy ….............................................................................................. 
….............................................................................................................................. 

 
 

Oświadczenie 
 
 
 

Niniejszym oświadczam, Ŝe posiadam grupę interwencyjną wyposaŜoną zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 
W przypadku otrzymania sygnału telefonicznego od pracownika ochrony lub 
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego podjęcia 
interwencji przez załogę interwencyjną.  
 
Interwencja zostanie podjęta : 
 
                                      - w godz. 600 – 2000  w czasie max. 10 minut, 
                                      - w godz. 2000 – 600  w czasie max. 5 minut, 
 
o ile nie zostanie ona uniemoŜliwiona z powodu sił wyŜszych lub innego 
niezaleŜnego od Wykonawcy zdarzenia losowego. 

 
 
 
 

 ...................................................................... 
                                                                                                                         /data i podpis osoby upowaŜnionej 

                                                          do występowania w imieniu Wykonawcy/ 
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Załącznik Nr 8 projektu umowy ochrony  
 

 
Umowa nr ……………………./2008 

 
Na świadczenie usług ochrony osób i mienia  

 
zwana dalej „Umową”, zawarta w dniu ………………… r., w Warszawie, pomiędzy 
 
Agencją Oceny Technologii Medycznych z siedzibą w Warszawie, przy al. Lotników 22 
(kod poczt. 02 – 668), działającą na postawie Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 
września 2008 r. w sprawie Agencji Oceny Technologii Medycznych (Dz. Urz. MZ. z 2008 r. 
Nr 10 poz. 73 ze zm.), identyfikowaną Numerem Identyfikacji Podatkowej (NIP): 
5252347183   i   Numerem   Rejestru   Jednostek Gospodarki Narodowej (REGON): 
140278400, reprezentowaną przez: 
 
Wojciecha Matusewicza - Dyrektora Agencji Oceny Technologii Medycznych, 
 
zwaną dalej „Zamawiaj ącym”  lub „Stroną”, 
 
a  
……………………………………………. z siedzibą w ……………….. (kod poczt. ……....) 
przy ul…………………………. wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze  
Sądowym, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ………………………………………….., 
……Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …………….,  
 
 
reprezentowaną przez: 
 
……………………………….. - ………………………………………………………….. 
 
zwaną dalej „Wykonawcą” lub „Stroną”, 
 
 
w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na 
podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr.223. poz. 
1655), w trybie przetargu nieograniczonego,  zawarta  została umowa o następującej treści: 
 

§ 1. 
 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje zgodnie ze swoją ofertą pozostającą 
w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia i za wynagrodzeniem 
ustalonym w § 6, świadczenie na rzecz Zamawiającego usług zwanych dalej 
„Usługami”, polegających na ochronie fizycznej pomieszczeń, mienia i pracowników 
Zamawiającego znajdujących się w budynku połoŜonym przy Al. Lotników 22   
w Warszawie (kod poczt. 02-668), zwanym dalej „Obiektem”.  

2. Usługi podlegają stałemu wykonywaniu, tzn. 7 dni w tygodniu, 24 godziny w ciągu 
doby, w ramach jednego stanowiska bezpośredniej ochrony fizycznej, w sposób 
określony w szczególności w § 3. 
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§ 2. 
 

1. Umowa zawarta jest na czas oznaczony do 31 grudnia 2009 r. do godziny 17:00.  
W dniu 31 grudnia 2008 r. o godzinie 17:00 Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć 
świadczenie Usług. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów związanych z serwisem  
i konserwacją Monitoringu w okresie obowiązywania Umowy. 

3. Strony ustalają, Ŝe Monitoring składa się z następujących elementów : 
 

1) Trzy kamery zainstalowane na zewnątrz Obiektu (dwie kamery nad wejściami 
do Obiektu, jedna kamera – pogląd na parking Zamawiającego), 

2) Rejestrator cyfrowy wraz z monitorem wizyjnym, zainstalowane na 
stanowisku ochrony tj. w recepcji znajdującej się na parterze Obiektu. 

 
§ 3. 

 

1. Zakres jednostanowiskowej stałej ochrony mienia i osób obejmuje w szczególności 
następujące czynności:  

1) zapewnienie ochrony bezpośredniej pomieszczeń Zamawiającego oraz mienia 
stanowiącego własność i  pozostającego w dyspozycji Zamawiającego, które 
znajduje się w tych pomieszczeniach, zwłaszcza poprzez:  

a) ochronę przed dostępem do pomieszczeń osób nieupowaŜnionych,  
w tym zapobieganie włamaniom, 

b) ochronę mienia przed kradzieŜą, celowym zniszczeniem lub celowym 
uszkodzeniem, 

c) zapobieganie wypadkom takim jak poŜar, zalanie wodą itp. dotyczącym 
chronionych pomieszczeń i mienia oraz informowanie odpowiednich 
słuŜb i osób upowaŜnionych przez Zamawiającego o zaistnieniu zdarzeń 
takich jak: poŜar, awaria instalacji wodociągowej lub elektrycznej; w 
przypadku włączenia sytemu alarmowego naleŜy niezwłocznie 
powiadomić osoby upowaŜnione, zgodnie z instrukcjami  
obowiązującymi w Obiekcie, 

2) wzmoŜoną ochronę pomieszczeń i mienia, w których przechowywane są 
dokumenty, informacje, dane informatyczne itp., objęte ochroną tajemnicy 
słuŜbowej przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, w tym przed 
filmowaniem, fotografowaniem i dokonywaniem zapisu w innych formach, 

3) zapewnienie ochrony pracownikom Zamawiającego oraz jego interesantom,  
w sytuacjach zagroŜenia Ŝycia i zdrowia podczas przebywania w obiekcie 
chronionym,  

4) zapobieganie zakłóceniom porządku oraz podejmowanie interwencji wobec 
osób zakłócających pracę lub porządek publiczny w chronionym Obiekcie,  

5) niezwłoczne powiadamianie kierownictwa Zamawiającego oraz Policji 
(właściwych organów ścigania) o czynach wyczerpujących znamiona 
przestępstwa zaistniałych w chronionym Obiekcie, a takŜe w bezpośrednim 
jego otoczeniu, powodujących zagroŜenie dla chronionego Obiektu i mienia,  
a takŜe zabezpieczenie miejsca popełnienia przestępstwa do czasu przybycia 
Policji (właściwych organów ścigania),  
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6) wydawanie, odbieranie i przechowywanie kluczy od pomieszczeń, zgodnie  
z instrukcją, 

7) bieŜące prowadzenie dokumentacji przebiegu słuŜby oraz kontrola wpisów  
w księgach ewidencyjnych, 

8) w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagroŜeń w chronionym Obiekcie - 
natychmiastowe powiadomienie odpowiednich słuŜb i osób uprawnionych 
przez Zamawiającego o zaistniałym zagroŜeniu oraz - jeŜeli będzie to 
konieczne - wezwanie własnych załóg (grup) interwencyjnych, Policji i innych 
słuŜb alarmowych, w celu wyeliminowania zagroŜenia; maksymalny czas na 
podjęcie interwencji przez załogi (grupy) interwencyjne wynosi 10 minut  
(w ciągu dnia, w godzinach 6:00÷20:00) oraz 5 minut (wieczorem i w nocy,  
w godzinach 20:00÷6:00), licząc od odebrania zawiadomienia o zagroŜeniach, 
o których jest mowa wyŜej, do przybycia załogi na miejsce zdarzenia, 

9) sprawdzanie, czy na terenie Obiektu objętego ochroną nie przebywają osoby 
obce, po godzinach urzędowania,   

10) sprawdzanie prawidłowości zamknięcia drzwi do pomieszczeń, w tym stanu 
plomb i zabezpieczeń, a takŜe okien znajdujących się poza pomieszczeniami 
zamkniętymi, po  zakończeniu godzin pracy w Obiekcie, 

11) prawidłowe obsługiwanie urządzeń zabezpieczenia technicznego pomieszczeń 
Obiektu oraz niezwłoczne informowanie  Zamawiajacego o  awariach, 
uszkodzeniach i ewentualnej utracie urządzeń monitorujących.  

2. Pracownicy bezpośredniej ochrony fizycznej, pełniący słuŜbę muszą być sprawni 
fizycznie, jednolicie umundurowani, nosić plakietki identyfikacyjne z nazwą Wykonawcy 
oraz z własnymi danymi personalnymi, a takŜe być wyposaŜeni w środki łączności 
bezprzewodowej (np. radiotelefon).  

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pracownikom ochrony odpowiedniego 
sprzętu do wykonywania Usług. 

 
§ 4. 

1. Wykonawca potwierdza, Ŝe przed podpisaniem Umowy przy zachowaniu naleŜytej 
staranności zapoznał się z zakresem Usług oraz dokonał wizji lokalnej pomieszczeń 
Obiektu. 

2. Wykonawca nie moŜe powierzyć realizacji obowiązków wynikających z Umowy innemu 
podmiotowi. 

3. W okresie obowiązywania Umowy Wykonawca skieruje do realizacji bezpośredniej 
ochrony fizycznej pracowników wykazanych w dokumentacji ofertowej, złoŜonej przez 
Wykonawcę w postępowaniu. Zmiana którejkolwiek ze wskazanych osób, moŜe nastąpić 
po pisemnym wyraŜeniu zgody przez osobę określoną w § 5 ust. 1, wyłącznie 
w wyjątkowych okolicznościach, które Wykonawca musi pisemnie uzasadnić. 

4. Skierowanie, bez akceptacji opisanej w ust. 3, do wykonywania bezpośredniej ochrony 
fizycznej innych osób niŜ wskazane w dokumentacji ofertowej Wykonawcy stanowi 
raŜące naruszenie Umowy i podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego  
z winy Wykonawcy. 

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo Ŝądania, w kaŜdym czasie, 
zmiany pracowników ochrony bezpośrednio realizujących Umowę na innych 
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pracowników ochrony. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zmiany w ciągu 2 dni 
od daty otrzymania pisemnego Ŝądania Zamawiającego. 

6. Zamawiający umoŜliwi wykonywanie przez Wykonawcę Usług poprzez : 

1) nieodpłatne udostępnienie pomieszczenia na terenie Obiektu dla pracowników 
Wykonawcy wyposaŜonego w środki sanitarno-higieniczne i socjalne takie jak 
szafki, umywalki, ogrzewanie. 

2) zapewnienie warunków pracy w miejscu świadczenia Usług pod kątem 
zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 
przeciwpoŜarowej  

§ 5. 

1. Do porozumiewania się z Wykonawcą i pracownikami ochrony w sprawach dotyczących 
wykonywania Usług, w tym kontroli jakości ich wykonywania  upowaŜniona jest 
Pan/Pani …………………………………… .  

2. Wykonawca upowaŜnia Pana/Panią …………………………., zwanego dalej 
„Przedstawicielem Wykonawcy” , do porozumiewania się z osobą wskazaną w ust. 1  
i czyni odpowiedzialnym za realizację Umowy w zakresie organizacyjno - technicznym. 

3. Osoba wskazana w ust. 1  moŜe wydawać pracownikom Ochrony dyspozycje w formie 
pisemnej lub ustnej z pominięciem Wykonawcy. Dyspozycje te będą wykonywane  
w przypadku, gdy będą objęte zakresem Umowy i nie będą kolidowały z przepisami 
prawa oraz nie będą ujemnie wpływały na stan bezpieczeństwa chronionego Obiektu. 

 

§ 6. 

1. Strony uznają, Ŝe całkowita wartość umowy wynosi  …………….. zł brutto (słownie : 
………………… i 00/100 złotych), w tym ….. % podatku VAT.   

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za Usługi ochrony Obiektu wynagrodzenie 
miesięczne  wynikające z pomnoŜenia jednej roboczogodziny pracownika ochrony 
wynoszącej ………. brutto (słownie: ……………….  ../100)  zawierającej ….. % 
podatek od towarów usług VAT, przez liczbę faktycznie przepracowanych 
roboczogodzin w danym  miesiącu wykonywania Usług. 

3. Wartość roboczogodziny nie ulegnie zmianie przez cały okres obowiązywania 
Umowy, z tym zastrzeŜeniem, Ŝe w przypadku ustawowego zmniejszenia 
podstawowej stawki podatku od towarów i  usług (VAT) w okresie obowiązywania 
Umowy, Wykonawca zastosuje do rozliczenia niŜszą stawkę tego podatku. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, będzie płatne przez Zamawiającego 
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT na  koniec kalendarzowego 
miesiąca, w którym wykonano Usługi.  

5. Jako datę zapłaty Strony ustalają dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu 
bankowi polecenie przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany na fakturze VAT.  

6. W przypadku nie zatwierdzenia przez ministra właściwego dla spraw zdrowia planu 
finansowego dla Zamawiającego, w części obejmującej środki finansowe 
przeznaczone na wykonanie Umowy, Zamawiający uprawniony jest do rozwiązania 
umowy z 10 dniowym terminem wypowiedzenia liczonym od dnia doręczenia 
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Wykonawcy pisma dotyczącego rozwiązania Umowy z wyŜej wymienionych 
względów. 

§ 7. 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez 
osoby wykonujące Usługi, w szczególności z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego ich 
wykonania, chyba Ŝe niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie jest następstwem 
okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 
w posiadanie których wszedł podczas realizacji Umowy, zarówno związanych z ochroną 
mienia Zamawiającego (np. rozkładu pomieszczeń, systemów zabezpieczeń, majątku 
będącego w posiadaniu Zamawiającego), jak równieŜ bezpośrednio z nią niezwiązanych. 

3. W przypadku powstania szkody w mieniu Zamawiającego lub w mieniu oddanym do 
dyspozycji Zamawiającego, obowiązek odszkodowawczy spoczywa  na Wykonawcy  
i  obejmuje zakres naprawienia szkody w pełnej wysokości, jeŜeli szkoda jest 
następstwem okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2. 

4. Wykonawca przedkłada polisę ubezpieczeniową od całkowitej odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, za szkody mogące powstać w trakcie 
realizacji Umowy. Kserokopia polisy lub inny dokument dotyczący ubezpieczenia OC 
Wykonawcy stanowi załącznik nr 1 do Umowy. 

5. Wykonawca zapewnia, pod sankcją naruszenia postanowień Umowy w sposób raŜący, 
w okresie nie krótszym niŜ do 31 grudnia 2009 r. ciągłość umowy ubezpieczenia, o której 
mowa w ust. 4. 

§ 8. 
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

1) 100,00 zł (słownie: sto złotych) - w przypadku nienaleŜytego wykonania 
Umowy  
w danym dniu, stwierdzonego protokolarnie przez Strony Umowy,  

2) 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych) - w jakimkolwiek przypadku, o którym 
mowa w § 9 ust. 2.  

2. Zapłaty kary umownej określonej w ust. 1, dokonuje się poprzez potrącenie 
z wynagrodzenia umownego, co następuje po pisemnym oświadczeniu o potrąceniu przed 
jego dokonaniem. 

3. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od 
Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeŜeli wartość 
powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych. 

§ 9. 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie Umowy nie 
leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia 
Umowy, Zamawiający moŜe odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca moŜe Ŝądać 
wyłącznie wynagrodzenia naleŜnego z tytułu wykonania części Umowy. 

2. Zamawiający moŜe odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeŜeli 
Wykonawca w sposób raŜący narusza postanowienia Umowy; w szczególności za raŜące 
naruszenie Umowy Strony uznają, niewykonanie przez Wykonawcę postanowień § 3 
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ust. 3, okoliczności określone w § 4 ust. 4 oraz brak umowy ubezpieczenia OC w okresie 
Umowy. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od Umowy z powodu raŜącego 
naruszenia przez Wykonawcę jej postanowień, mają zastosowanie § 8 ust. 1 pkt 2.   

3. Zamawiający moŜe wypowiedzieć Umowę stosując jednomiesięczny okres 
wypowiedzenia, w przypadku dwukrotnego zaistnienia kary umownej określonej w § 8 
ust. 1 pkt 1. 

4. Odstąpienie od Umowy albo jej wypowiedzenie moŜe nastąpić jedynie w formie 
pisemnej, pod rygorem niewaŜności.       

§ 10. 

1. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, Ŝe konieczność wprowadzenia 
takich zmian wynika z okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w chwili 
zawarcia Umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. Zmiana Umowy 
dokonana z naruszeniem niniejszego postanowienia jest niewaŜna.  

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące Umowy wymagają pisemnej formy, pod 
rygorem niewaŜności. 

3. Wykonawca nie moŜe przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z 
Umowy, w całości lub w części. Wykonawca moŜe jednak dokonać cesji wierzytelności o 
zapłatę wynagrodzenia z tytułu Umowy lub przenieść obowiązek zapłaty kar umownych 
oraz odszkodowań Zamawiającemu naleŜnych Zamawiającemu, za uprzednią zgodą 
Zamawiającego wyraŜoną na piśmie. 

§ 11. 

1. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana. W zakresie 
nieuregulowanym w Umowie znajdują zastosowanie przepisy ustawy z 22 sierpnia 1997 r. 
o ochronie osób i mienia oraz przepisy o zamówieniach publicznych, a w zakresie 
niesprzecznym z tymi przepisami – Kodeks cywilny. 

2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy, które nie zostaną rozwiązane 
polubownie, Strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla 
siedziby Zamawiającego. 

§ 12. 

1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze 
pozostają dla Zamawiającego a jeden dla Wykonawcy.  

2. Integralną częścią Umowy jest załącznik nr 1 - Kserokopia polisy odpowiedzialności 
cywilnej  Wykonawcy zakresie działalności  prowadzonej w przedmiocie Umowy.   

 

ZAMAWIAJ ĄCY                                                                                WYKONAWCA 
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  Załącznik nr 9 – projekt umowy sprzątania  
 

Umowa nr ………………........./2008 
 

Na usługę sprzątania i drobnych prac konserwatorskich 
 
zwana dalej „Umową”,  zawarta w dniu …………………… 2008 r. w Warszawie pomiędzy: 
 
Agencją Oceny Technologii Medycznych z siedzibą w Warszawie, przy al. Lotników 22 
(kod poczt. 02 – 668), działającą na postawie Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 
września 2008 r. w sprawie Agencji Oceny Technologii Medycznych (Dz. Urz. MZ. z 2008 r. 
Nr 10 poz. 73), identyfikowaną Numerem Identyfikacji Podatkowej (NIP): 5252347183    
i   Numerem   Rejestru   Jednostek Gospodarki Narodowej (REGON): 140278400, 
reprezentowaną przez: 
 
Wojciecha Matusewicza  - Dyrektora Agencji Oceny Technologii Medycznych, 
 
zwaną dalej „Zamawiającym” lub „Stroną”, 
 
a  
……………………………………………. z siedzibą w ……………….. (kod poczt. ……....) 
przy ul…………………………. wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze  
Sądowym, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ………………………………………….., 
……Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …………….,  
 
 
reprezentowaną przez: 
 
……………………………….. - ………………………………………………………….. 
 
zwaną dalej „Wykonawcą” lub „Stroną”, 
 
w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na 
podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr.223. poz. 
1655), w trybie przetargu nieograniczonego,  zawarta  została umowa o następującej treści: 
 
 

§ 1. 
 

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac w zakresie 
sprzątania pomieszczeń oraz  dokonywania bieŜących czynności konserwatorskich co 
dalej zwane jest łącznie „Usługami”.  

2. Usługi będą wykonywanie w budynku będącym siedzibą Agencji Oceny Technologii 
Medycznych przy Alei Lotników 22 w Warszawie o powierzchni 750 m2 oraz na terenie 
na którym budynek jest posadowiony,  co dalej łącznie zwane jest „Obiektem”.  

3. Szczegółowy zakres Usług oraz harmonogram zadań Wykonawcy określa załącznik nr 1 
do Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć Usługi własnymi środkami i własnym sprzętem. 
5. Zamawiający w okresie obowiązywania Umowy zapewni  Wykonawcy nieodpłatne 

uŜywanie bieŜącej wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej, w zakresie 
niezbędnym do świadczenia Usług. 
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6. Zamawiający udostępni Wykonawcy nieodpłatnie pomieszczenie do przechowywania 
sprzętu niezbędnego przy wykonaniu Umowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest wyposaŜyć swoich pracowników w :  
 

1) odzieŜ i obuwie ochronne,  
2) środki ochrony osobistej, 

  
      zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. 
      
8. Wykonawca oświadcza, Ŝe przed podpisaniem Umowy zapoznał się z Obiektem oraz 

zakresem Usług. 
9. Wykonawca oświadcza, Ŝe jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w  

Towarzystwie Ubezpieczeń …………………….. nr polisy ubezpieczeniowej 
………………………….. Potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę 
uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy kopia polisy, stanowi załącznik nr 2 do Umowy 

 
§ 2. 

1. Wykonawca zobowiązuje się terminowo, rzetelnie i zgodnie z naleŜytą starannością 
świadczyć Usługi, odpowiada takŜe za zawinione zachowania swoich pracowników. 

2. Wykonawca wyznacza odpowiedniego „Kierownika Obiektu”, który w ramach Umowy 
reprezentuje Wykonawcę wobec Zamawiającego i jest przełoŜonym pracowników 
Wykonawcy. 

3. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy: 
1) zapewnienie przestrzegania przez pracowników Wykonawcy przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpoŜarowych,  
2) przekazywanie raz w miesiącu Kierownikowi Wydziału Organizacyjno  

Administracyjnego   wykazu pracowników zatrudnionych przyświadczeniu Usług z 
zaznaczeniem pracowników nowoprzyjętych, 

3) posiadanie przez pracowników waŜnych wymaganych przez Sanepid ksiąŜeczek 
zdrowia. 

4. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłoŜyć Zamawiającemu 
wykaz obsady ilościowej pracowników, który po akceptacji przez Zamawiającego 
stanowić będzie załącznik nr 3 do Umowy. 

5. Wykonawca ma obowiązek utrzymywania stałej obsady ilościowej pracowników  
 zgodnie z wykazem, o którym mowa w pkt. 4, bez względu na okresy urlopowe, 
zwolnienia lekarskie itp. 

6. Pracownicy zobowiązani są posiadać identyfikatory firmowe z imieniem i nazwiskiem.  
7. W przypadku skargi na jakość sprzątania Wykonawca ma obowiązek na Ŝądanie osoby 

wskazanej w § 3 ust. 5 pkt. 2 w ciągu 14 dni odsunąć od  pracy na terenie Obiektu 
pracowników wobec których zakwestionowano jakość świadczonych Usług i zatrudnienia 
na ich miejsce nowych pracowników. 

§ 3. 
1. Zamawiający ma prawo do kontroli jakości wykonywanych Usług. 
2. Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości Zamawiający zgłosi niezwłocznie 

Kierownikowi obiektu. 
3. JeŜeli pracownicy Wykonawcy w trybie natychmiastowym nie usuną zgłoszonych 

nieprawidłowości Zamawiający na piśmie zawiadomi Wykonawcę o stwierdzonym 
nienaleŜytym wykonaniu Umowy. Kierownik obiektu jest zobowiązany do niezwłocznego 
przybycia na miejsce wykonania Usług, w celu poznania zakresu niewykonanych bądź 
nienaleŜycie wykonanych Usług i usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Z przebiegu 
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czynności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym osoby wymienione w ust. 5 
sporządzają protokół. 

4. JeŜeli w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami Kierownik obiektu nie 
przybędzie na miejsce wykonywania Usług lub odmówi podpisania protokołu, osoby 
określone w ust. 6 spisują protokół rozbieŜności, w którym określają swoje stanowiska. 

5. Osobami upowaŜnionymi do wszelkich kontaktów, kontroli oraz reprezentowania  
w zakresie realizacji Umowy są : 

1) Kierownik obiektu : Pani/Pan ……………….. –  ze strony Wykonawcy  
2) Kierownik Wydziału Organizacyjno Administracyjnego : Pani Barbara 

Węgrzyn – ze strony Zamawiającego. 
 

§ 4. 
Umowa zostaje zawarta na okres od ………………….. roku do …………………. roku 
 

§ 5. 
1. Strony ustalają, Ŝe całkowita wartość Umowy wynosi : …………………….. zł brutto  

( słownie złotych : ………………………… i …../100), w tym …..% podatku od towarów 
i usług (VAT). 

2. Z tytułu naleŜytej realizacji Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie miesięczne  
w kwocie  …………………. zł brutto ( słownie złotych : ………………….. ……/100),   
w tym …… % podatku od towarów i usług (VAT). 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie ulegnie zmianie przez cały okres 
obowiązywania Umowy, z tym zastrzeŜeniem, Ŝe w przypadku ustawowego zmniejszenia 
podstawowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) w okresie obowiązywania 
Umowy, Wykonawca zastosuje do rozliczenia niŜszą stawkę tego podatku. 

4. W skład wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 i 2 wchodzą wszystkie koszty związane z 
realizacją Umowy w tym koszty następujących materiałów : 

 
1) środki czystości (mydło i papier toaletowy, ręczniki jednorazowe), 
2) środki dezynfekujące,  
3) płyny do utrzymywania czystości, 
4) worki foliowe na śmieci, 
5) sprzęt słuŜący do wykonania Usługi. 

 
5. W skład wynagrodzenia nie wchodzą koszty wymiany materiałów eksploatacyjnych 

związanych  
z czynnościami wskazanymi w ust. 7 pkt. 1-3 załącznika nr 1 do Umowy i rozliczane będą 
na zasadach określonych w ust. 8 i 9 wspomnianego złącznika. 

6. Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana na podstawie prawidłowo sporządzonej na 
koniec miesiąca wykonywania Usług, złoŜonej w siedzibie Zamawiającego faktury VAT. 

7. Termin płatności wynagrodzenia wynosi 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

8. Jako datę zapłaty Strony ustalają dzień, w którym Zamawiający  wydał swojemu bankowi 
polecenie przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 
fakturze VAT. 

9. W przypadku nie zatwierdzenia przez ministra właściwego dla spraw zdrowia planu 
finansowego dla Zamawiającego, w części obejmującej środki finansowe przeznaczone na 
wykonanie Umowy, Zamawiający uprawniony jest do rozwiązania umowy z 10 dniowym 
terminem wypowiedzenia liczonym od dnia doręczenia Wykonawcy pisma dotyczącego 
rozwiązania Umowy z wyŜej wymienionych względów. 
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§ 6. 
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez 

osoby wykonujące Usługi, w szczególności z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego 
wykonania tych Usług, chyba Ŝe niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie jest 
następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

2. W przypadku powstania szkody w mieniu Zamawiającego lub w mieniu oddanym do 
dyspozycji Zamawiającego, obowiązek odszkodowawczy obejmuje naprawienie szkody                     
w pełnej wysokości. 

3. JeŜeli nieprawidłowe wykonywanie Usług spowodowało powstanie szkody z winy 
Wykonawcy, Zamawiający jest uprawniony do odmowy wypłaty Wykonawcy 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 i 2, w kwocie odpowiadającej pełnej 
wartości szkody. 

§ 7. 
1. Zamawiający moŜe odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeŜeli 

Wykonawca w sposób raŜący narusza postanowienia Umowy, w szczególności gdy nie 
wykonuje lub nienaleŜycie wykonuje Usługi.  

2. KaŜda ze Stron Umowy, moŜe ją wypowiedzieć z zachowaniem 2 miesięcznego terminu 
wypowiedzenia, liczonego od dnia otrzymania przez drugą Stronę zawiadomienia  
o wypowiedzeniu. 

3. Odstąpienie od Umowy albo jej wypowiedzenie moŜe nastąpić jedynie w formie 
pisemnej, pod rygorem niewaŜności.       

§ 8. 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem 

niewaŜności. 
2. Wykonawca nie moŜe przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających  

z Umowy, w całości lub w części bez zgody Zamawiającego.  
 

§ 9. 
1. W zakresie nieuregulowanym w Umowie stosuje się  przepisy Kodeksu cywilnego. 
2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy, które nie zostaną rozwiązane 

polubownie, Strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla 
siedziby Zamawiającego. 

§ 10. 
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze 

Stron. 

2. Integralnymi częściami Umowy są:  

1) załącznik nr 1 : Szczegółowy zakres Usług oraz harmonogram zadań, 

2) załącznik nr 2 : Kserokopia polisy dotyczącej odpowiedzialności cywilnej 
Wykonawcy w zakresie działalności prowadzonej w ramach Umowy, 

3) załącznik nr 3 : wykaz pracowników Wykonawcy skierowanych do świadczenia 
Usług. 

 
             ZAMAWIAJĄCY:                                                                   WYKONAWCA: 


