
OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU
NAUSŁUGI SPOŁECZNE

o wartości ponizej 750 000 EURO, do ktorych zastosowanie mają przepisy
ań. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity -Dz.U. z2018 r. poz. 1986)

na realizację zadania pod nazwą:

Dozór i ochrona mienia znajdującego się na terenle Cmentarza Komunalnego w

Radomiu przy uI. Oflar Firleja 45.

NR Uc-2131-1-312019

Radom, 15 mauc2019 r.



DzlAŁl
INSTRU KCJA DLA VVYKONAWCY

RoZDzlAŁ l

NAZWA l ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Cmentarz Komunalny w Radomiu - działĄący w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Radomia
ul. Ofiar Firleja 45, 26-600 Radom
tel. (048) 345-12-60, fax (048) 345-12-60 e-mail: sekretariat@cmk.radom.p|

NlP: 796-008-03-49

Regon: 670574529

Ad res strony i nte rn etowej : http ://www. cm k. radom. pl

RoZDzlAŁ ll

TRYB UDZ!ELEN IA zAMoWl ENIA

Zamowienie zostanie udzielone na podstawie art. 138o ustawy zdnia 29 stycznia 2004 roku -
Prawo zamówień publicznych (Dz.U, z 2Q18 r. poz. 1986) zwanej dalej ,,ustawą Pzp", w

pozostałym zakresie zasady prowadzenia postępowania reguluje Ogłoszenie o zamówieniu.

Wańośc szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowańości kwoty

750 000 euro.

RozDzlAŁ lll

tNFORMACJE OGOLNE

1, Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z pzygotowaniem i złożeniem oferty.

Zaleca się by zdobył wszelkie informacje, ktore mogą byó konieczne do prawidłowego

pzygotowania oferty.

4, Rozliczenia między Zamawialącym, a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.

5. Zamawiający nie dopuszcza możl iwości zatrudnienia podwykonawców.

6. Wykonawcy mogą wspolnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o

udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia

umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Jeżeli ofeńa Wykonawców, o których mowa vvyzej została wybrana, Zamawiający będzie

żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej

współpracę tych Wykonawców.

7, Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.



Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu

pzepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie pozniej niz w

terminie składania ofeń, zastrzegł, ze nie mogą one być udostępnione oraz wykazał, iż

zastrzeżone i nfo rm acj e sta n owi ą taj e m n i cę przedsię bio rstwa,

W pzypadku, gdy informacje zawarle w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w

rozumieniu pzepisow ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których

Wykonawca zastrzega, że nie mogą byc udostępniane innym uczestnikom postępowania,

muszą być oznaczone klauzulą: "lnformacje stanowiące tajemnicę pzedsiębiorstwa w

rozumieniu art, 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o ał,talczaniu nieuczciwej

konkurencji (Dz.U. z 2018 l., poz. 419)", lnformacje, o których mowa, winny być oddzielnie

itrwale spięte.

8. Wykonawca jest związany ofeńą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofeńą

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofeń. Okres związania ofeńą moze

zostaó pzedłuzony na wniosekZamawiającego, Brak zgody Wykonawcy na przedłuzenie

okresu związania ofertą skutkuje odrzuceniem oferty.

9. Zamawiający najplerw dokona oceny ofert pod względem kryter!ów a następnie zbada

ofeńę Wykonawcy, którego ofeńa została oceniona jako najkozystniejsza nie

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Pozostałe ofeńy

na tym etaple postępowania nie będą badane.

11.Zamawiający poprawi w ofercie Wykonawcy, którego ofeńa została uznana za

najkozystniejszą:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych

poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Ogłoszeniem, niepowodujące istotnych

zmian w treści oferty,

11.Zamawiający może w przypadku złozenia błędnych lub niekompletnych dokumentów

wezwaó o ich wyjaśnienie lub uzupełnienie Wykonawcę, ktorego ofeńa została uznana za

najkorzystniejszą.

12 .Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawcę, który na wezwanie Zamawiającego

o ktorym mowa w pkt 11 nie złoży stosownych wyjaśnień, dokumentów lub oświadczeń.

14.ZamawiĄący może wybrać ofeńę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, jezeli

Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie

zamówienia publicznego. W takim przypadku zastosowanie mają pkt. 11 i 12.



RozDzlAŁ lV

oPls PRzEDMloTU zAMoWlENlA

1. Przedmiotem zamówienia jest Dozór i ochrona mienia znajdującego się na terenle

Cmentarza Komunalnego w Radomiu przy ul. Ofiar Firleja 45.

2. CPV:79.71.00.00-4.

3. Szczegółowy opls zamówienia zawiera Załącznik Nr 4 do niniejszego Ogłoszenia.

4. zamawiaiacv wvmaqa. abv wvkonawca przeiał w trvbie ań. 23l kodeksu pracv qrupe

8 (ośmiu) iego pracowników. wobec czeqo udzielenie zamówienia skutkuie przeiściem

na Wvkonawce cześci zakładu pracv Zamawiaiąceqo.- patrz § 1 ust. 2 umowv (zał. Nr 5

do Oqłoszenia).

zamawiaiącv informacvinie podaie. że miesiecznv koszt - po stronie pracodawcv -

utrzvmania wskazanei qrupv pracowników wvnos! 24351.54 zł.

RozDzlAŁ V

TERM! N vVYKoNANlA zAMoWl ENIA

Termin realizacji: 01.05.2019 r. do 31.12.2019 roku,

RozDzlAŁ Vl

WARUNK! UDzlAŁU W PosTĘPoWANlU

1, O zamowienie publiczne mogą ubiegac się Wykonawcy spełniający następujące warunki

udziału w postępowaniu w zakresie:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów

Opis sposobu dokonvwania oceny spełniania teqo warunku:

Wykonawca musi posiadać aktualną koncesję wydaną przez MSWiA na podstawie

ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z2018 r., poz.2142|.

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej

9pis sposobu dokonvwania ocenv spełniania teoo warunku:

Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzlalności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanei z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną

co najmniej 500 000,00 PLN.

3) zdolności technicznej lub zawodowej

opis sposobu dokonywania ocenv spełniania teqo warunku:

Wykonawca musi posiadać doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonania

zamówienia, tj. musi wykazać iż, wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat

przed upływem terminu składania ofeń, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy - w tym okresie co najmniej jedną usługę polegającą na dozorowaniu, ochrónie



terenu, obiektów, osób i mienia o wańości nie niższej niż 200 000,00 złotych brutto

(słownie: dwieście tyslęcy złotych).

W zakresie usług nadal wykonywanych Wykonawca musi wykazać, iż na dzień

składania ofert Wykonawca wykonał ww. usługę o wartości nie niższej niż200 000,00 zł

brutto.

2, Wykonawca winien samodzielnie spełniać warunki udziału w postępowaniu,

3, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszegozamowienia muszą wykazaĆ,

że:

1) warunek określony w ust. 1 pkt 1 musi spełniać każdy z Wykonawców (Partnerów),

2) warunek określony w ust. 1 pkt 2 i 3 moźe spełniać jeden z Wykonawców (Partnerów).

4, O udzielenie zamówienia mogą ubiegaó się wykonawcy, któzy nie podlegają wykluczeniu

z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.

RozDzlAŁ Vll

VVYKAZ OŚWIROCZEŃ LUB DOKUMENTOW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE

WARUNKOW UDZ|AŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW VVYKLUCZEN|A

1. Do ofeńy Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert następujące dokumenty

stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu:

1) Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony

osob i mienia wydaną pżez ministra właściwego do sprawwewnętrznych na podstawie ustawy

z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z2016 f ., poz. 1432).

2) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę

gwa ra n cyj n ą okreś| oną przez Zamawiająceg o.

3) Wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieź

wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wlaz z podaniem ich wańości,

pzedmiotu, datwykonania ipodmiotów, narzeczktórych usługizostaływykonane -Załącznik
Nr 2 do Ogłoszenia,

4) Dowody określające, że usługi zamieszezone w wykazie o ktorym mowa w pkt 3 zostały

wykonane lub są wykonywane nalezycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje

bądz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego usługi były wykonywane, a

w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów

oświadczenie wykonawcy; w pzypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal



wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzĄące ich naleźyte wykonywanie

powinny być wydane nie wcześniej niz 3 miesiące pzed upływem terminu składania ofeń.

2. Do ofeńy Wykonawca dolącza dokumenty potwierdzające, że nie podlega wykluczeniu

z postępowania - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie ań. 24

ust. 1 pkt12-22Pzp załącznik Nr 3 do Ogłoszenia.

3. Ofeńa wspólna

1) W pzypadku złożenia oferty wspólnej przedsiębiorcy występujący wspólnie muszą

upoważnić jednego spośrod siebie jako przedstawiciela pozostałych - lidera do zaciągania

i rozpoządzania prawem w sprawach antiązanych z przedmiotem postępowania, a jego

upoważnienie musi byc udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez pozostałych

przedsiębiorców lub ich uprawnionych przedstawicieli.

2) Ofeńa przedstawiona przez dwóch lub więcej pańnerów wchodzących w skład konsorcjum

lub spółki cywilnej musi być przedstawiona jako jedna ofeńa, od jednego wykonawcy i spełniaó

następujące wymagania :

a) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia składa każdy z wykonawców wspolnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia lub pełnomocnik umocowany do składania

oświadczeń wiedzy w imieniu kazdego z wykonawców osobno.

4. Forma dokumentów

1) Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2, wymagane w celu oceny spełniania pżez

Wykonawców warunków udziału w postępowaniu należy złożyć w oryginale lub kopii

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

2) Dokument, o którym mowa w ust. ,t pkt 3, wymagany w celu oceny spełniania pzez

Wykonawców warunków udziału w postępowaniu nalezy złożyć w oryginale,

3) Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 4, wymagany w celu oceny spełniania przez

Wykonawców warunków udziału w postępowaniu należy złożyć w oryginale lub kopii

poświadczonĄza zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia o którym mowa w ust. 2 należy złożyć

w oryginale.

5) Pełnomocnictwo składane jest w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

6) Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz ztłumaczeniem na język polski.

7) Zamawialący może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złozona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna

lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.



RozDzlAŁ Vlll

lNFoRMAcJE o sPoSoBlE PoRozUMlEWANlA slĘ zAMAWlAJĄcEGo z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTOW

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oruz informacje ZamawiĄący i

Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.

2. Zapytania do ogłoszenia o zamówieniu mogą być złożone w formie pisemnej lub drogą

elektron iczną na adres: sekretariat@cm k. radom. pI

Zamawialący prosi o pzekazywanie pytań drogą elektroniczną również w wersji

edytowalnej.

Jeżeli ZamawiĄący lub Wykonawca pzekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia

oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie

potwierdza fakt ich otzymania.

3. Dla złożenia ofeńy wraz z załącznikaml, w tym oświadczeń i dokumentów

potwierdzających spełnianie warunków udzlału w postępowaniu i/lub braku podstaw

wykluczenia, dla zmiany lub wycofania ofeńy oraz oświadczeń i dokumentów

składanych w odpowiedzi na wezwanie, zastrzeżona jest forma plsemna.

4, Wykonawca może antrócic się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia o

zamówieniu.

5. Treśc zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej

http://bi p,cm k. radom. pl bez ujawn ian ia żródła.

6. W uzasadnionych przypadkachZamawiĄący może przed upływem terminu składania ofert

zmienić treśó Ogłoszenia o zamówieniu. Dokonaną zmianę ogłoszenia Zamawia!ący

udostępnia na stronie i nternetowej http://bi p.cmk. radom. pl

7, Nie przewiduje się zebrania Wykonawców.

8. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: w zakresie spraw

formalnych - Renata Figarska, tel. 48 345 1260.

9. O wyniku postępowania Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców drogą

elektroniczną oraz zamieści informację na własnej stronie internetowej:

http://bi p.cm k. radom. p!

RozDzlAŁ lx
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z treścią Formularza Ofeńy wrazz oświadczeniem,

że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofeńę. Jezeli Wykonawca przedłoży więcej

niż jedną ofertę, wówczas wszystkie jego ofeńy zostaną odzucone.



3. ofeńa powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub

inną tnłałą i czytelną techniką olaz podpisana przez osobę/y upoważnionąie do

reprezentowania firmy na zewnątrzi zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej

cenie oferty.

4. Wszystkie strony ofeńy powinny być parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę i

kolejno ponumerowane, począwszy od numeru 1 na pienruszej stronie ofeńy.

5, Kańki ofeńy powinny byc połączone w sposob uniemożliwiający dekompletację.

6. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany w tekście ofeńy muszą byÓ

parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofeńę lub osobę upoważnioną .

7. ofertę należy umieścic w dwóch kopertach. Kopeńa zewnętrzna powinna byc

zaadresowana na zamawiĄącego oraz powinna posiadaó oznaczenia,.

O{eńa na:

Dozór i ochrona mlenia znajdującego się na terenie Cmentarza Komunalnego

w Radomiu przy ul. Ofiar Firleja 45.

Nie otwierać przed dniem 25.03.2019 r. godz. 09.00.

Kopeńa wewnętrzna oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy, aby

ZamawiĄący mógł ją odesłać w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.

8. Wykonawca, przed upływem terminu składania ofeń, może zmienić lub wycofać ofeńę,

pod warunkiem, że ZamawiĄący otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian

lub wycofaniu. Powiadomienie o złożeniu zmian musi być przygotowane wg takich samych

zasad jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (zewnętrzna i wewnętrzna) odpowiednio

oznakowanych z dopiskiem,,ZMIANA".

9. Forma dokumentów - zgodnie zRozdziałem Vll pkt 4.

RozDzlAŁ x
MIEJSGE l TERMIN SKŁADANIA ! oTWARclA oFERT

1, Ofeńę nalezy złożyć w siedzibie ZamawiĄącego - Cmentaz Komunalny Zakład Budżetowy

ul. Ofiar Firleja 45, 26-600 Radom, sekretariat do dnia 25.03.2019 r. do godz. 09.00.

2. Otwarcie ofeń nastąpi 25.03.2019 r. o godz. 09:15 w siedzibie Cmentarza Komunalnego

Zakładu Budżetowego ul. Ofiar Firleja 45, 26-600 Radom, gabinet dyrektora. ZamawiĄący

dokona jawnego otwarcia ofert.

3. Bezpośrednio przed otwarciem olerlZamawiający poda kwotę, jaką zamieza pueznaczyć

na sfinansowanie zamówienia.

4, Podczas otwarcia ofeń Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także

i nformacje dotyczące ceny, term in u wykonania zamówien ia.

5, Koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane.



RozDzlAŁ xl
OP|S SPOSOBU OBL|CZANIA CENY OFERTY

1 , Wykonawca określi ryczałtową cenę brutto za Dozór i ochronę mienla znajdującego się na

terenie Gmentarza Komunalnego w Radomiu przy ul. Ofiar Firleja 45.

2. Wykonawca dokonuje wyceny przedmiotu zamówienia określonego w Opisie

przedmiotu zamówienia na własną odpowiedzialnośc i ryzyko.

3. Cena określona plzezWykonawcę w ofercie zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie

pod lega zm ianom, z zastrzeżen iem zapisów u mownych.

4, Cena ofeńy winna obejmowaó całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w

tym również wszelkie koszty towarzyszące, również związane z pzĄęciem pracowników

ZamawiĄącego.

5, Cena określona przezWykonawcę powinna uwzględniać opusty, jakie Wykonawca oferuje.

' 6, Cena powinna być pzedstawiona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po

przecinku.

RozDzlAŁ xll
oPls KRYTERÓW, KToRYMI zAMAWlAJĄcY BĘDztE slĘ KIERoWAŁ PRZY

WYBOME OFERTY Z PODAN|EM WAG TYCH KRYTERIOW l SPOSOBU OCENY

oFERT

1. Przy wyboze najkorzystniejszej ofeńy Zamawiający kierować się będzie kryterium:

Cena - 100 o/o

2. Kryterium "Cena" - C będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie

pzedmiotu zamówienia, podanej przezWykonawcę w Formulazu ofeńy.

ZamawiĄący pżyzna punkty wg następującego wzoru:

C min

Q = _--____--- X 100 pkt = ...............,......pkt

Go

RozDzlAŁ xlll
ODRZUCENlE OFERTY

Zamawiający odrzuca ofeńę, jezeli:

1) jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia , zzastzeżeniem dotyczącym poprawiania omyłek,

2) iej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu pzepisow o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

3) Wykonawca nie wyraził zgody naprzedłużenie terminuzwiązania ofertą.



RozDzlAŁ xlv
UNl EWAŻN|ENIE PoSTĘPoWANIA

Zamawiający zastrzega sobie mozliwośc uniewaznienia postępowania o udzielenie

zamówienia jezeli:

1 ) n ie złożono żadnej ofeńy niepodlegającej odrzucen i u ;

2) cena najkorzystniejszej ofeńy lub ofeńa z nĄniższą ceną przewyższa kwotę, którą

ZamawiĄący zamierza pzeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający

może zwiększyó tę kwotę do ceny najkozystniejszej ofeńy;

3) jezeli postępowanie jest obarczone wadą uniemozliwiającą zawarcie umowy w sprawie

zamówienia publicznego.

RozDzlAŁ xV
UMoWA

ZamawiĄący wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę na warunkach określonych

we wzQze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia.

RozDzlAŁ xvl
PosTANoWlENIA KoŃGoWE

Klauzula informacyjna z art, 1 3 RODO

Cmentarz Komunalny Zakład Budżetowy ul. Ofiar Firleja 45, 26-600 Radom zgodnie z arl. 13

ust. 1 i 2 rozpoządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuzpzetwazaniem danych osobowych i

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46ME (ogolne

rozpoządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO",

informuję, źe:

1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Cmentaz Komunalny Za}*ad

Budżetowy ul, Ofiar Firleja 45, 26-600 Radom;

2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: sekretariat@cmk.radom, pl;

3. dane osobowe przeŃarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego np.: Dozór iochrona

mienia znajdującego się na terenie Cmentaza Komunalnego w Radomiu przy ul. Ofiar

Firleja 45.

4. Odbiorcamidanych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie

dokumentacja postępowania w oparciu o art, 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych



5. dane osobowe będą przechowywane pzez okres 5 lat od dnia zakończenia

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas tnłania umowy przekracza 5lat,

okres pzechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

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

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

8. Posiada Pani/Pan:

- na podstawie ań. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana

dotyczących;

- na podstawie ań. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

- na podstawie ań. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia

pzeŃarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.

18 ust, 2 RODO **;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

pani/pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza

pzepisy RODO;

9. nie pzysługuje Pani/Panu.

- w związku z ań. 17 ust, 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych

osobowych;

- prawo do pzenoszenia danych osobowych, o którym mowa w ań. 20 RODO;

- na podstawie ań. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwazania danych

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwazania Pani/Pana danych osobowych

jest art. 6 ust, 1 lit, c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkowac zmianą wyniku postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego anizmtanąpostanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą

Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączntkow.
o* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do

przechow;,łvania, w ceiu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony

praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii

Europejskiej lub państwa członkowskiego.



Załącznik nr '|

Załącznik nr 2

Załączniknr 3

Załączniknr 4

Załącznik nr 5

RozDzlAŁ xvll
SPls zAŁĄczNlKoW

- Formularz Ofeńy

- Wykaz usług (spełnienie warunków udziału)

- Oświadczenie doĘczące przesłanek wykluczenia

- opis przedmlotu zamówienia

-wzór umowy
ZATWIERDZlŁ:



Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

'l , Oferujemy wykonanie usług objętych zamówieniem, zgodnie z wymogami Opisu przedmiotu zamówienia

(Dz!ał. ll)

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o zamówieniu oraz zdobyliśmy konieczne informacje do

przygotowania ofeńy.

3. Oświadczamy, że zawarly w ogłoszeniu wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w

przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie

wyznaczo nym przez Zamawi ające go.

4. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w ań, 13lub art. 14 RODO (rozporządzenie

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w

związku z pzetv,tarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46^/VE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 1 19 z 04.05.2016, str. 1) wobec

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do ań, 13 ust.4lub arl. 14 ust. 5 RODO

treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np, przez jego wykreślenie.

FORMULARZ OFERTY

przedmiot zamówienia

Dozór i ochrona mienia

znajdującego się na terenie

Gmentarza Komunalnego w Radomlu

przy ul. Ofiar Firleja 45.

Zamawiający

Gmentarz Komuna!ny

Zaklad Budżetowy

u!. Ofiar Firleja 45, 26-600 Radom

Wykonawca (nazwa, adres) adres e- maiI @

cena oferowana brtltto w zł {całość zamówienia} zł

Termin realizacji
od 01.05.2019 r. do 31.12.2019 roku.

Termin związania ofeńą 30 dni



6.Załącznikami do niniejszej ofeń są:

Dnia..........
(podpis i pieczęc osoby uprawnionej)



Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia

WYKAZ USŁUG

Dotyczy real izacji zadania:

Dozór i ochrona mienia znajdującego się na terenie Gmentarza Komunalnego w
Radomiu przy ul. Ofiar Firleja 45.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Numer tel./fax

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofeń,
a 1eżeli okres prowadzenia działalności jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
wańości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych usługi zostały wykonane,
or az załącze n i e m d owod ów, czy zostały wy ko n a n e n a lezycie.

*Zakres musi potwierdzać spełnienie warunków postawionych przez ZamawiĄącego -

Rozdział Vll ust. 1, pkt 3.

Do wykazu usług Wykonawca załącza dowody potwierdzające, czy zostały one wykonane lub są
wykonywane nalezycie.

Dowody określające, ze usługi zamieszczone w wykazie zostały wykonane lub są
wykonywane nalezycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na lzecz ktorego usługi były wykonywane, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskaó tych dokumentów

oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich nalezyte wykonywanie
powinny byc wydane nie wcześniej niz 3 miesiące przed upływem terminu składania ofeń.

data:
Podpis:

(upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy)

Lp. przedmiot zamówienia
(zakres, szczegółowy

opis)"

Wańość
zamówienia

(brutto)

Termin realizacji
(dzień/miesiąc/rok)

Nazwa podmiotu
(zamawiającego)



Załącznik nr 3 do Ogłoszenia

Zamawiajqcy:
Cmentarz Komunalny
ZaWad Budzetowy
ul. Ofiar Firleja 45, 26-600 Radom

Wykonawca:

(pełna nazwa/firma, adres, w
zalezności
od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)

r epr ęzentow any pr zez,.

(imię, nazwisko, stanowisko
/podstawa do reprezentacji)

oświadczen ie wvkonawcv

DOTYCZACE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA.

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dozór iochrona
mienia znajdującego się na terenie Gmentarza Komunalnego w Radomiu p|zy
ul. Ofiar Firleja 45 oświadczam, co następuje:

1. oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
ań.24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.

ipodpis i pieczęć osoby uprawnionej)

OSWIADCZEN|E DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są
aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością
konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

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

łpoOpis i pieczęć osoby uprawnionej)



Załącznlk Nr 4 do Ogłoszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dozoru iochrony mienia
Cmentaza Komunalnego w Radomiu, realizowanej w formie całodobowej ochrony fizycznejw
budynku pońierni od strony ul. Ofiar Firleja 45 oraz budynku portierni od strony
ul. W.Witosa.

2. Zamawiający wymaga, aby dozor i ochrona była sprawowana przez całą dobę, przez
wszystkie dni tygodnia, plzez jednego pracownika na jednej zmianie olaz na każdym
posterunku tj. w budynku pońierni od strony ul. Ofiar Firleja 45 oraz budynku pońierni od
strony ul. W.Witosa.

3. Do podstawowego zakresu obowiązków dozorującego należy:
1) dokonywanie pisemnego potwierdzania w książce ewidencji pojazdów ruchu kołowego
wszelkich pojazdów w tym m,in.:
a) transpońu wewnętrznego,
b) transpońu materiałów budowlanych z aktualną pzepustką na wjazd,
c) samochodu pogrzebowego,
d) pojazdów mechanicznych pzewożących osoby niepełnosprawne z aktualną kańą
inwalidzką; przewozących osoby po 70 roku życia; przewożących osoby z objawami
chorobowymi, uniemożliwiającymi poruszanie się;
e) wjazdu na teren cmentarza samochodów firmy odbierającej odpady zwyznaczonych miejsc
na terenie cmentarza;

2) dokonywanie czynności kontrolnych:
a) wrvożonych, wywożonych elementów i materiałow (w tym wykonywanie zdjęó vlrwozonych i

wywożonych elementów i materiałów) a także kontrola wywozu śmieci,
b) aktualnych przepustek na wjazd, uprawniających zakłady kamieniarskie oraz inne podmioty
i osoby fizyczne do wykonywania robót i usług na terenie cmentarza,

3) obsenłacja bram wjazdowych na teren cmentarza poplzez system telewizji dozorowej
CCTV (bramy wjazdowe na teren cmentarza są monitorowane za pomocą sześciu kamer z
podczenruienią - widoczność w nocy bez dodatkowego oświetlenia),

4) otwieranie bram wjazdowych na czas pogrzebu oraz ich zamykanie,

5) dokonywanie czynności kontrolnych w pomieszczeniu kotłowni prawidłowej pracy kotła
centralnego ogrzewania,

6) prowadzenie ewidencji osob i pojazdow pzebywających na terenie zakładu w czasie
pełnienia dyźuru,

7) w razie zaistnienia pożaru na terenie obiektu natychmiastowe powiadomienie straży
Pozarnej olaz współdziałanie z jednostkami ochrony przeciwpożarowej w przypadku
zagrożenia pozarem na terenie obiektu,

8) przestrzeganie instrukcji przeciwpożarowej i BHP,

9) prowadzenie ewidencjiiksiązki dyżurów, w ktorej pracownicy będą wpisywać wszelkie
zgłoszenia, awarie, spostrzeżenia, uwagi i istotne wydazenia związane ze sprawowaniem
och ro ny o raz d oku mentacj i wym ag a nej przez Zamawiająceg o,



10) wydawanie iodbieranie kluczy oraz kontroli osób pobierających izdających klucze do
pomieszczeń biurowych oraz budynków Cmentarza, w tym prowadzenie ksiąźki ewidencji
kluczy,

11) ochrona przed włamaniem, kradzieżą, napadem, rabunkiem i aktami wandalizmu na
terenie ochranianego obiektu i niezwłoczne powiadamianie Policji o czynach pzestępczych
zaistniałych na terenie obiektu i zabezpieczenie miejsca ich popełnienia do czasu przybycia
odpowiednich służb,

12) telefoniczne pzyjmowanie zgłoszeń, awarii w godz. 't5:30 - 7:30 od Poniedziałku do
Niedzieli oraz pzekazywanie tych zgłoszeń telefonicznie kierownikom odpowiednich działów.

13) prowadzenie systematycznych rejestrowanych komputerowo obchodow (urządzenie typu
AcTlVE GUARD) na terenie cmentarza i pzekazywanie wydruków Zamawiającemu po

zakonęzeniu danego miesiąca wraz z fakturą w nieprzekraczalnym terminie do 5 dnia
następnego miesiąca. Wykonawca musi posiadać czytniki systemu kontroli obchodu (zakup,
montaż i utrzymanie należy do Wykonawcy),

4. Wymaga się, aby pracownicy byli umundurowani w jednolite uniformy z logo firmy i

identyfikatory osobiste.

5. Pracownikowi ochrony podczas pełnienia służby zabrania się.
1)oddalania się z miejsca służby,
2) spania na posterunku ochrony,
3) przyjmowania osób postronnych i nieupoważnionych do pzebywania na terenie obiektu,
4) przebywania na chronionym obiekcie pozawyznaczonymi godzinami pełnienia ochrony,
5) oglądania telewizji,
6) m a n i pu lowa n ia urządzeniam i tech n i cznym i wbrew ich przeznaczen i u,

7) wynoszenia lub wywozenia jakiegokolwiek majątku z ochranianego obiektu,
8) pzyjmowania i przechowywania rzeczy będących własnością interesantów, gości oraz
pracowników ochranianego obiektu,
9) spożywania alkoholu i stosowania innych środków odurzających,
Pracownik ochrony obowiązany jest do utrzymania czystości na zajmowanym stanowisku
pracy.



Załącznik nr 5 do Ogłoszenia

UMoWA NR ........./201 9

zawarta pomiędzy

Cmentarzem Komunalnym w Radomiu - dzialalącym w imieniu i na rzecz Gminy Miasta

Radomia, ul. Ofiar Firleja 45, 26-600 Radom, reprezentowanym przez Sebastiana Stępnia,

Dyrektora Cmentaza Komunalnego

zwanym w treści umowy Zamawiającym,

a

reprezentowanym przez

zwanym dalejWykonawcą (PESEL, NlP, REGON, KRS)

zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego

na podstawie ań. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 20O4 r, - Prawo zamówień publicznych

(Dz, U. z2018 l. poz. 1986 ze zm.).

§1
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenie usług

w zakresie kompleksowego dozoru i ochrony mienia znajdującego się na terenie

Cmentarza Komunalnego w Radomiu przy ul. Ofiar Firleja 45,, w zakresie

określonym w Opisie przedmiotu zamówienia, będącym załącznikiem do

Ogłoszenia o zamówieniu, Załącznik ten staje się Załącznikiem nr 1 do umowy i

stanowi jej integralną częśó,

2. Z dniem rozpoczęcia realizacji umowv Wvkonawca staie sie z mocy prawa stroną

w dotvchczasowvch stosunkach pracv z pracownikami zamawiaiaceqo, z tvtułu

przeiścia cześci zakładu pracv na inneqo pracodawce. na podstawie

ań. 231 Kodeksu pracv. Wvkonawca obowiazanv jest wvkonać wspólnie z

zamawiaiacvm wszelkie czvnności pzewidziane prawem, wvnikaiace z

okoliczności przeiecia pracowników. w szczeqólności określone w

art. 231 § 3 K.p., pod rvoorem odstapienia od umowy przez Zamawiaiacego i

nałożenia karv umownei z teoo tvtułu.

3. Załącznikami do niniejszej umowy są:

a) opis pzedmiotu zamówienia - załącznik nr 1;

b) kopia aktualnej pol isy ubezpieczen iowej wraz z doku mentem potwierd zĄący m

opłacenie składki;



c) kopia koncesji MSW|A na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony

osób i mienia wystawionej na Wykonawcę.

§2
Termin realizacjizamówienia w okresie od 01.05.2019 r. do 31.12.2019 r.

§3
1. Do podstawowego zakresu obowiązków dozorującego należy:

1) dokonywanie pisemnego potwierdzania w książce ewidencji pojazdow ruchu kołowego

wszelkich pojazdow w tym m,in.:

a) transportu wewnętrznego,

b) transpońu materiałów budowlanych z aktualną przepustką na wjazd,

c) samochodu pogrzebowego,

d) pojazdów mechanicznych przewozących osoby niepełnosprawne z aktualną kańą

inwalidzką; przewoźących osoby po 70 roku zycia; przewożących osoby z objawami

chorobowymi, uniemozliwiającymi poruszanie się;

e) wjazdu na teren cmentarza samochodów firmy odbierającej odpady zwyznaczonych miejsc

na terenie cmentarza;

2) dokonywanie czynności kontrolnych:

a) viłvożonych, wywożonych elementów i materiałów (w tym wykonywanie zdjęć wwożonych i

wywożonych elementów i materiałow) a także kontrola wywozu śmieci,

b) aktualnych przepustek na wjazd, uprawniających zakłady kamieniarskie oraz inne podmioty

i osoby fizyczne do wykonywania robót i usług na terenie cmentarza,

3) obsenłacja bram wjazdowych na teren cmentaza poprzez system telewizji dozorowej

CCTV (bramy wjazdowe na teren cmentarza są monitorowane za pomocą sześciu kamer z

podczenłienią - widoczność w nocy bez dodatkowego oświetlenia),

4) otwieranie bram wjazdowych na czas pogrzebu oraz ich zamykanie,

5) dokonywanie czynności kontrolnych w pomieszczeniu kotłowni prawidłowej pracy kotła

central nego og rzewania,

6) prowadzenie ewidencji osób i pojazdów przebywających na terenie zakładu w czasie

pełnienia dyzuru,

7) w razie zaistnienia pozaru na terenie obiektu natychmiastowe powiadomienie straży

Pożarnej oraz wspołdziałanie z jednostkami ochrony przeciwpoźarowej w przypadku

zagrożenia pozarem na terenie obiektu,

8) pzestzeganie instrukcji przeciwpożarowej i BHP,



9) prowadzenie ewidencji/ksiązki dyżurów, w któĘ pracownicy będą wpisywaó wszelkie

zgłoszenia, awarie, spostrzeżenia, uwagi i istotne wydarzenia związane ze sprawowaniem

och ro ny o raz d oku me ntacj i wym ag a nej przez ZamawiĄąceg o,

10) wydawanie iodbieranie kluczy oraz kontroli osób pobierających izdających klucze do

pomieszczeń biurowych oraz budynków Cmentarza, w tym prowadzenie książki ewidencji

kluczy,

11) ochrona pzed włamaniem, kradzieżą, napadem, rabunkiem i aktami wandalizmu na

terenie ochranianego obiektu i niezwłoczne powiadamianie Policji o czynach pzestępczych

zaistniałych na terenie obiektu i zabezpieczenie miejsca ich popełnienia do czasu przybycia

odpowiednich słuzb,

12) telefoniczne przyjmowanie zgłoszeń, awarii w godz. 15:30 - 7:30 od Poniedziałku do

Niedzieli orazpzekazywanie tych zgłoszeń telefonicznie kierownikom odpowiednich działow.

13) prowadzenie systematycznych rejestrowanych komputerowo obchodow (urządzenie typu

AcTlVE GUARD) na terenie cmentarza i pzekazywanie wydruków ZamawiĄącemu po

zakonczeniu danego miesiąca wraz z fakturą w niepzekraczalnym terminie do 5 dnia

następnego miesiąca. Wykonawca musi posiadac czytniki systemu kontroli obchodu (zakup,

montaż i utrzymanie należy do Wykonawcy),

2. Wymaga się, aby pracownicy byli umundurowani w jednolite uniformy z logo firmy i

identyfikatory osobiste.

3. Pracownikowi ochrony podczas pełnienia służby zabrania się:

1) oddalania się z miejsca służby,

2) spania na posterunku ochrony,

3) pzyjmowania osób postronnych i nieupoważnionych do przebywania na terenie obiektu,

4) przebywania na chronionym obiekcie pozaWznaczonymi godzinami pełnienia ochrony,

5) oglądania telewizji,

6) manipu lowania uządzeniam i tech nicznymi wbrew ich pzeznaczen i u,

7) wynoszenia lub wywożenia jakiegokolwiek majątku z ochranianego obiektu,

8) pzyjmowania i pzechowywania zeczy będących własnością interesantów, gości oraz

pracowników ochranianego obiektu,

9) spożywania alkoholu i stosowania innych środków odurzających,

Pracownik ochrony obowiązany jest do utzymania czystości na zajmowanym stanowisku

pracy.

§4
1. Wykonawca ma obowiązek posiadac ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu

prowadzonej działalności gospodarczej od ryzyk w zakresie realizowanym w ramach niniejszej

umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do czasu zakończenia tnłania



umowy obejmujące ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialnoŚci cywilnej

kontraktowej i deliktowej, w wysokości co najmniej 500 000,00 PLN.

2, Wykonawca odpowiadaza szkodę w pełnym zakresie,

§5
1, W razie niezgodnego z umową świadczenia usługi, w szczególnoŚci polegającego na:

a) niestawieniu się do służby pracownika,

b) stawieniu się do słuzby pracownika, którego stan uniemożliwia mu Pełnienie

obowiązków, nie umundurowanego, bez wymaganego identyfikatora lub nie stawieniu

się grupy intenrvencyjnejw czasie określonym w Opisie pzedmiotu zamówienia,

ZamawiĄący zastrzega sobie moźliwość nałożenia kary umownej w wysokoŚci 10 % kwotY

brutto, o ktorej mowa w § 6 ust. 1 za Każdorazowe nienalezyte wykonanie umowy.

2. W pzypadku stwierdzenia trzykrotnego powtózenia się nieprawidłowoŚci w Świadczeniu

usług (wskazanych w punkcie 1) Zamawiający zastrzega sobie możliwoŚc nałożenia kary

umownej w wysokości 20 o/o kwoty brutto, o ktorej mowa w § 6 ust. 1;

3, Zapłacenie kary umownej nie pozbawia mozliwości odstąpienia Zamawiającego

od umowy, na zasadach określonych w § 10, W przypadku odstąpienia od umowY z

powodu rażącego naruszenia umowy przez Wykonawcę, ZamawiĄący zastrzega sobie

mozliwośó nałozenia kary umownej w wysokości 30 % kwoty brutto, o ktÓĘ mowa W § 6

ust. 1.

4. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych dokonywana będzie na podstawie not

obciążeniowych wystawianych przezZamawiającego. Kary umowne mogą byc potrącone

z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, na co ten wyraża zgodę.

5, W przypadku gdy zastrzeżone kary umowne nie pokryją faktycznie poniesionej szkody,

Strony mogą dochodzió odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych,

określonych w Kodeksie cywilnym,

§6
1. Zryczaftowane wynagrodzenie miesięczne za wykonanie usługi będącej przedmiotem

(słownie złotych:niniejszej umowy wynosi brutto:

...), w tym netto Ą, VAT

zł,

i uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi ochrony okreŚlonej w niniejszej

umowie.

2. Wynagrodzenie płatne będzie pzelewem na konto Wykonawcy na podstawie

comiesięcznych faktur VAT, w terminie 30 dni roboczych od daty pzedłożenia faktury.

3, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożeniaZamawiĄącemu faktury za dany miesiąc w

terminie do 5-go dnia następnego miesiąca.

zł



4. Za datę płatności przyjmuje się datę obciązenia rachunku Zamawialącego.

§7
Niedopuszczalne są zmiany postanowień niniejszej umowy oraz wprowadzenie nowych

postanowień umowy niekozystnych dla Zamawiającego, jeżeli pzy ich uwzględnieniu

należałoby zmienić treść ofeńy, na której podstawie dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, ze

konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było

pzewidzieó w chwili zawarcia umowy.

§8
1. Zamawialący zapewni pracownikom Wykonawcy możliwość kozystania z jednego

pomieszczenia wraz z wyposażeniem.

2. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek utzymania w/w pomieszczenia w czystości.

§9
Zamawiający zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu realizacji umowy,

§10
1, ZamawiĄący zastzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w razle rażącegonaruszenia

przez Wykonawcę warunków niniejszej umowy, w szczególności w razie powtazania się

naruszeń opisanych w § 5, atakże niewykonania obowiązków określonych w § 1 ust. 2 umowy,

w terminie 30 dni od powzięcia informacji o naruszeniu lub naruszeniach umowy;

2.\N raziezaistnienia istotnejzmiany okoliczności powodującej,że wykonanie umowy nie leży

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

ZamawiĄący moze odstąpió od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia

naleźnego z tytułu wykonania części umowy do chwili odstąpienia.

§11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy

Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych, pzepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997

r. o ochronie osób i mienia (Dz, U. z2018 r., poz.2142).

§12
Spory mogące wyniknąó przy realizacji niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu

powszech neg o właściweg o d la siedzi by ZamawiĄąceg o.

§13
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplazach, z przeznaczeniem dwa

egze m pl a z e dla Zamawi aj ąceg o, j ede n egzemplarz d l a Wykon awcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:


