
Załącznik nr 1 do SIWZ 

(pieczęć wykonawcy) 
Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Warszawie 
ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa 

F O R M U L A R Z O F E R T O W Y 
ZNAK SPRAWY WSA-ZP-16/2013 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa firmy 

Kod, miejscowość, województwo, powiat 

ulica, nr domu 

nr NIP nr REGON FAX na który Zamawiający ma 

przesyłać korespondencję : i/lub email 

Zobowiązania Wykonawcy: 

Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Warunkami Umowy, i 

Uzupełnieniami do SIWZ (7) (znak pisma Nr) my niżej 

podpisani oferujemy zrealizować zamówienie pn. „Ochrona fizyczna osób i mienia wraz z 

obsługą urządzeń ochrony technicznej w budynkach i pomieszczeniach zajmowanych przez 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie" za cenę8: 

CENA OFERTY BRUTTO WYNOSI: zł 

(słownie: 

7 Należy wpisać znak każdego pisma przesłanego do wykonawców, w ramach modyfikacji SIWZ lub udzielonych odpowiedzi na zadane pytania, 
w trakcie prowadzonego postępowania przetargowego. Jeżeli nie przestano żadnej dokumentacji modyfikującej treść SIWZ należy wpisać 
..Nie dotyczy". 

s podana cena musi być zgodna z wartością brutto wyliczoną w kosztorysie ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ) 
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1. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz zdobyliśmy wszystkie 

konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. 

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej 

Oferty do zawarcia umowy na określonych w tej umowie warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego 

3. OŚWIADCZAMY, że akceptujemy warunki płatności, określone przez Zamawiającego 

4. OŚWIADCZAMY, że wnieśliśmy wadium w kwocie w formie 

5. UWAŻAMY się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

6. OŚWIADCZAMY, iż za wyjątkiem dokumentów wymienionych w pkt. 7 niniejszej Oferty, oferta nasza oraz 

wszelkie oświadczenia i zaświadczenia złożone przez nas w trakcie niniejszego postępowania są jawne i nie 

zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. 

7. OŚWIADCZAMY, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania stanowią informacje zawarte w 

następujących dokumentach: 

8. Wykonanie niżej wskazanych części zamówienia Wykonawca powierzy podwykonawcom: (jeżeli dotyczy)* 

9. OFERTĘ niniejszą składamy na kolejno ponumerowanych stronach. 

10. W przypadku konieczności udzielenia wyjaśnień dotyczących przedstawionej oferty prosimy o zwracanie się do: 

Imię i nazwisko , tel , fax email: 

(W przypadku nie wpisania osoby kontaktowej prosimy o zwracanie się do osoby/osób podpisującej(-ych) ofertą). 

Do niniejszego formularza przedkładamy poniższe załączniki zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia przedmiotowego postępowania: 

. 2013 r. 

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-l i) wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y 
ZNAK SPRAWY WSA-ZP-16/2013 

L.p. Lokalizacja ochranianego obiektu 
Ilość 

miesięcy 

Cena 

ryczałtowa 

usługi netto za 

1 m-c 

Wartość netto 

[kol. 3 x kol. 4] 

Wartość 

podatku 

V A T 9 

23% 

Wartość brutto 

[kol. 5 + kol. 6 ] 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1) 

całodobowa ochrona fizyczna osób i 
mienia oraz obsługa urządzeń ochrony 
technicznej w budynku 
Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego, zlokalizowanego w 
Warszawie przy ul. Jasnej 2/4. 

14 

zł zł zł zł 

1) 

całodobowa ochrona fizyczna osób i 
mienia oraz obsługa urządzeń ochrony 
technicznej w budynku 
Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego, zlokalizowanego w 
Warszawie przy ul. Jasnej 2/4. 

14 

2) 

całodobowa ochrona fizyczna osób i 
mienia oraz obsługa urządzeń ochrony 
technicznej w budynku Wydziału 
Zamiejscowego w Radomiu 
Wojewódzkiego Sadu 
Administracyjnego w Warszawie, 
zlokalizowanego w Radomiu przy ul. 
Słowackiego 7. 

14 
zł zł zł zł 

2) 

całodobowa ochrona fizyczna osób i 
mienia oraz obsługa urządzeń ochrony 
technicznej w budynku Wydziału 
Zamiejscowego w Radomiu 
Wojewódzkiego Sadu 
Administracyjnego w Warszawie, 
zlokalizowanego w Radomiu przy ul. 
Słowackiego 7. 

14 

3) 

całodobowa ochrona mienia oraz 
obsługa urządzeń ochrony technicznej 
w budynku Pankiewicza 4 w 
Warszawie - prawo oocii10 

14 
.. . . zł zł zł zł 

3) 

całodobowa ochrona mienia oraz 
obsługa urządzeń ochrony technicznej 
w budynku Pankiewicza 4 w 
Warszawie - prawo oocii10 

14 

4) 

ochrona fizyczna osób i mienia w 
pomieszczeniach biurowych na III 
piętrze w budynku przy ul. Jasna 1 w 
Warszawie 

14 

zł zł zł zł 

4) 

ochrona fizyczna osób i mienia w 
pomieszczeniach biurowych na III 
piętrze w budynku przy ul. Jasna 1 w 
Warszawie 

14 

Razem wartość oferty [zł] zł 

(pieczęć wykonawcy) 

Wartość końcową kolumny 7 należy przepisać do formularza ofertowego. 

2013 r. 

(miejscowość) ( d a t a ) (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i i) wykonawcy) 

9 
Stawka VAT obowiązująca na dzień składania ofert. 

1 0 
Należy wycenić pełen okres świadczenia usług tj. 14 miesięcy. 

30 



(pieczęć wykonawcy) 

Załącznik 3 do do SIWZ 

O Ś W I A D C Z E N I E O S P E Ł N I E N I U W A R U N K Ó W 

ZNAK SPRAWY WSA-ZP-16/2013 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu pn „Ochrona fizyczna osób i 

mienia wraz z obsługą urządzeń ochrony technicznej w budynkach i pomieszczeniach 

zajmowanych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie" 

(należy wpisać nazwę wykonawcy) 

oświadczam, że spełniam/y warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -

Prawo zamówień publicznych tzn.: 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

2. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także 

dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

3. znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, 

- tym samym spełniam(-y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

określone w art. 22 ust. 1 ustawy. 

2013r. 

(miejscowość) (data) (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) wykonawcy) 
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(pieczęć wykonawcy) Załącznik Nr 4 do SIWZ 

O Ś W I A D C Z E N I E O B R A K U P O D S T A W DO 

W Y K L U C Z E N I A 

na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych 
ZNAK SPRAWY WSA-ZP-16/2013 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu pn: „Ochrona fizyczna osób 

i mienia wraz z obsługą urządzeń ochrony technicznej w budynkach i pomieszczeniach 

zajmowanych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie" , reprezentując: 

(należy wpisać nazwę wykonawcy) 

Oświadczam/y, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie/nas z postępowania o udzielenie 
zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 

, 2013r 

(miejscowość) {data) (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) wykonawcy) 
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(pieczęć wykonawcy) 

Załącznik 3 do do SIWZ 

L I S T A P O D M I O T Ó W N A L E Ż Ą C Y C H D O T E J S A M E J G R U P Y 
K A P I T A Ł O W E J / 

I N F O R M A C J A O T Y M , Ż E W Y K O N A W C A N I E N A L E Ż Y D O 
G R U P Y K A P I T A Ł O W E J * . 

ZNAK SPRAWY WSA-ZP-16/2013 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu pn: „Ochrona fizyczna osób i 

mienia wraz z obsługą urządzeń ochrony technicznej w budynkach i pomieszczeniach 

zajmowanych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie" zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt. 2d 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z 

późn. zm.) 

1. składamy listę podmiotów*, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. 
zm.). 

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu 
1. 
2. 
3. 

(miejscowość, data) 

podpis osoby uprawnionej do 
reprezentowania wykonawcy 

2. informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

(miejscowość, data) 

podpis osoby uprawnionej do 
reprezentowania wykonawcy 

należy wypełnić pkt. 1 lub tylko pkt. 2 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

U M O W A O Z A M Ó W I E N I E P U B L I C Z N E 

N A Ś W I A D C Z E N I E U S Ł U G 

w dniu roku, w Warszawie pomiędzy: 

Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie (statio fisi Skarbu Państwa), z siedzibą przy 

ul. Jasnej 2/4; 00-013 Warszawa, NIP 525-22-83-365, REGON 015608709, zwanym dalej 

Zamawiającym, reprezentowanym przez: - Dyrektora Sądu, 

a, 

zwanym dalej Wykonawcą, 

na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu ograniczonego pn.: „Ochrona fizyczna osób i mienia wraz z obsługg urzgdzeń ochrony 

technicznej w budynku Wojewódzkiego Sgdu Administracyjnego w Warszawie przy ulicy Jasnej 

2/4, siedziby VIII Wydziału Zamiejscowego WSA zlokalizowanego w Radomiu przy ul. Juliusza 

Słowackiego 7, pomieszczeń biurowych na III piętrze przy ulicy Jasnej 1 w Warszawie oraz ochrona 

budynku przy ulicy Pankiewicza 4 w Warszawie"- SPRAWA WA-ZP-16/2013 zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, została zawarta umowa 

następującej treści: 

§1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: 

1) Część I - całodobowa stała i bezpośrednia ochrona osób i mienia budynku Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Warszawie przy ulicy Jasnej 2/4, 

2) Część II - całodobowa stała i bezpośrednia ochrona osób i mienia budynku siedziby VIII 

Wydziału Zamiejscowego WSA zlokalizowanego w Radomiu przy ul. Juliusza Słowackiego 

7, 

3) Część III - całodobowa stała i bezpośrednia ochrona osób i mienia budynku przy ulicy 

Pankiewicza 4 w Warszawie - (Zamawiający przewiduje prawo opcji o której mowa w § 14 

ust. 2 i 3). 

4) Część IV - stała i bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia pomieszczeń biurowych na 

III piętrze przy ulicy Jasnej 1 w Warszawie w godzinach 730-1630w dni pracujące Sądu. 

34 



2. Przez pojęcie „ochrona" rozumie się działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom 

przeciwko mieniu i osobom, a także przeciwstawiające się powstaniu szkody wnikającej z tych 

zdarzeń, niedopuszczenie do wstępu osób nieupoważnionych na teren chroniony a także 

zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i osobom trzecim. 

3. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie ochrony zgodnie z warunkami Umowy. 

Maksymalny czas pełnienia służby przez pracownika ochrony to 24 godziny. 

4. Usługi ochrony wykonywane będą przez wykwalifikowanych pracowników Wykonawcy którzy 

zostali przeszkoleni przez wyznaczonych pracowników Zamawiającego. 

5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu imienną listę osób, które będą sprawowały ochronę 

wraz z kopiami ich uprawnień poświadczonymi za zgodność z oryginałem. 

6. Wykonawca zobowiązuje się przekazywać upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego 

do 25 dnia każdego miesiąca wykaz (grafik) pracowników ochrony pełniących służbę ochronną 

w obiektach Zamawiającego na następny miesiąc. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do informowania na piśmie Zamawiającego z 7 -dniowym 

wyprzedzeniem o zmianie osoby sprawującej ochronę (z wyłączeniem przypadku opisanego w 

ust. 11 kiedy to informacja taka zostanie dostarczona najpóźniej z chwilą stawienia się 

pracownika ochrony w obiekcie). Do pisma Wykonawca załączy kserokopię uprawnień 

nowego pracownika poświadczoną za zgodność z oryginałem. Pracownicy ochrony mogą 

podjąć pracę na terenie obiektu tylko i wyłącznie po przeszkoleniu przeprowadzonym przez 

wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń technicznych, 

dozorowych i standardu pracy. Zamawiający ma 2 dni pracujące na przeprowadzenie 

szkolenia licząc od momentu zgłoszenia nowego pracownika do pracy. 

8. Do realizacji ochrony Wykonawca przydzieli odpowiednio przeszkolonych i wyposażonych 

pracowników z licencją I oraz II stopnia (przynajmniej jedna osoba na zmianie - dowódca 

zmiany musi posiadać licencję pracownika ochrony II stopnia). 

9. Pracownicy ochrony skierowani do pracy nie mogą posiadać orzeczenia o niepełnosprawności. 

Wykonawca zobowiązany jest skierować do pracy osoby w pełni sprawne zarówno fizycznie 

jak i psychicznie. 

10. Załoga zespołu patrolowo-interwencyjnego działająca na wezwanie pracownika ochrony lub 

koordynatora usług ochrony, powinna się składać z pracowników ochrony posiadających 

licencje ochrony minimum I stopnia, umundurowanych, wyposażonych w środki przymusu 

bezpośredniego. 
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11. Wykonawca zapewnia niezbędną obsadę przeszkolonych przez Zamawiającego pracowników 

ochrony również w wypadkach nieobecności usprawiedliwionej i nieusprawiedliwionej swoich 

pracowników. 

12. Wykonawca odpowiadać będzie wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone przez 

pracowników ochrony Wykonawcy oraz osoby trzecie w przypadku nie dołożenia przez 

pracowników ochrony Wykonawcy należytej staranności przy wykonywaniu umowy. 

§2 

1. Zamawiający przekaże do ochrony obiekt w dniu 01.09.2013 r. o godz. 00°° z zastrzeżeniem 

prawa opcji o której mowa w § 14 ust. 2 i 3. 

2. Przejęcie terenu i budynku (zwanych w niniejszej umowie obiektem) do ochrony następuje na 

podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego spisanego pomiędzy stronami. 

3. Przed rozpoczęciem wykonywania usług, na co najmniej 4 godziny przed terminem o którym 

mowa w ust. 1, pracownicy ochrony świadczący usługi bezpośredniej ochrony osób i mienia, 

zobowiązani są do odbycia obowiązkowego przeszkolenia11 stanowiskowego które 

przeprowadzą wyznaczeni pracownicy Zamawiającego w obiektach o których mowa w § 1 

ust. 1. 

4. Przekazanie obiektu zostanie dokonane protokolarnie przez komisję, w skład której wchodzić 

będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. Załącznikiem do protokołu będzie 

oświadczenie Wykonawcy o zobowiązaniu się do przestrzegania poufności informacji i 

dokumentów pozyskanych na potrzeby realizacji ochrony obiektu. 

5. Najpóźniej w dniu rozwiązania niniejszej umowy lub zakończenia świadczenia usług, 

sporządzony zostanie protokół zdawczy pomieszczeń i innych rzeczy przekazanych wcześniej 

wykonawcy w celu realizacji umowy, przez komisję w skład której wchodzić będą 

przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. W momencie podpisania protokołu, 

Wykonawca zobowiązany będzie zwrócić Zamawiającemu całą dokumentację techniczną, 

książkę przebiegu służby oraz wszystkie inne dokumenty, uzyskane w celu realizacji 

zamówienia. 

6. Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 14 dni od zawarcia niniejszej umowy do 

przedstawienia Dyrektorowi Sądu projektu instrukcji ochrony dla obu budynków oddzielnie z 

uwzględnieniem charakterystyki obiektów. Przedstawiony do akceptacji projekt musi być 

zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, uwzględniać charakter obiektu i jego 

11 
pracownicy ochrony wyznaczeni do pełnienia pierwszej służby, czas pierwszego szkolenia pracowników ochrony Wykonawca musi uwzględnić 
w cenie świadczonych usług. Pozostali pracownicy ochrony przeszkalani będą sukcesywnie w miarę potrzeb. 
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wyposażenie techniczne, służące do zabezpieczenia mienia i osób znajdujących się na terenie 

obiektu. Dyrektor Sądu w ciągu 14 dni zaakceptuje przedstawiony projekt lub zwróci go 

Wykonawcy z wnioskiem o uzupełnienie lub poprawienie. W takim przypadku Wykonawca ma 

3 dni na wniesienie korekt lub uzupełnienie projektu. Dyrektor Sądu może również uzupełnić 

zaproponowany projekt instrukcji ochrony albo przedstawić Wykonawcy własną wersję 

instrukcji ochrony (z wyłączeniem ingerencji w procedury działania grupy interwencyjnej 

Wykonawcy, o ile nie są one sprzeczne z obowiązującym prawem). Po zaakceptowaniu przez 

Dyrektora Sądu instrukcji ochrony, Wykonawca ma obowiązek wprowadzić ją do stosowania 

przez przeszkolonych w tym zakresie pracowników ochrony. 

7. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy zobowiązuje się do zainstalowania w 

budynku w WSA w Warszawie, jednego zestawu elektronicznego (jeden czytnik i co najmniej 

12 dotykowych punktów kontrolnych, zainstalowanych w wyznaczonych punktach budynku, 

wskazanych przez Zamawiającego) kontroli obchodów terenu. Po każdym miesiącu 

świadczenia usług Wykonawca ma przedstawić raport miesięczny (w formie elektronicznej lub 

papierowej) z systemu kontroli obchodów. Brak miesięcznego raportu oraz/lub brak 

kompletnej listy obchodów z każdego dnia12 jest podstawą do naliczenia kary umownej 

zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 2) niniejszej umowy . 

8. Obowiązkiem Wykonawcy jest świadczenie usług na rzecz Zamawiającego od momentu 

przekazania obiektu do ochrony, zgodnie z opracowaną instrukcją ochrony obiektu i 

wymaganiami określonymi niniejszą umową. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania przy wykonywaniu przedmiotu umowy należytej 

staranności wymaganej w obrocie gospodarczym, ocenianej z uwzględnieniem zawodowego 

charakteru Wykonawcy i standardów ogólnie przyjętych w obrocie profesjonalnym. 

§3 

1. Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy: 

1) posiadaną dokumentację techniczną systemów ochrony technicznej obiektu chronionego, 

w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, 

2) pomieszczenia niezbędne do realizacji umowy oraz jedno pomieszczenie socjalne, 

12 
(Wykonawca ma obowiązek udostępnić wyznaczonemu przedstawicielowi Zamawiającego, rejestr z obchodów z 

każdego dnia świadczenia służby) 
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3) posiadane urządzenia: ręczny detektor wykrywania metalu, mobilny skaner rentgenowski 

do kontroli bagażu wnoszonego przez petentów i bramkę do wykrywania przedmiotów 

metalowych. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy listę osób upoważnionych do przebywania na terenie 

obiektu chronionego, którą aktualizować będzie na bieżąco. 

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i na osobach pracowników 

Wykonawcy, jakie powstaną w czasie wykonywania Umowy. 

§4 

1. Ochrona w Radomiu sprawowana będzie w następującym wymiarze: 

1) dwóch pracowników ochrony fizycznej (co najmniej jeden z licencją II stopnia - zwany 

dalej Kierownikiem zmiany) w godz. 800-1600 w dni pracy Sądu - służba wewnątrz obiektu: 

a) przy drzwiach wejściowych z użyciem zainstalowanych urządzeń do wykrywania 

metalu i prześwietlania bagażu, 

b)w recepcji (portierni) przy wejściu do obiektu chronionego, prowadzenie depozytu, 

ewidencji kluczy oraz stałe prowadzenie szatni, 

c) obserwacja wejścia do obiektu. 

2) dwóch pracowników ochrony fizycznej (co najmniej jeden z licencją II stopnia) w 

godzinach 1600-800 w dni pracy Sądu oraz całodobowo w dni wolne od pracy Sądu. Dozór 

budynku, wejść prowadzących do budynku, sygnałów alarmowych oraz dodatkowo 

obchód13: 

a) wewnątrz budynku w godz. 20°°- 800 - nie rzadziej, niż co dwie godziny, 

b) zewnątrz budynku w godz. 20°°- 800 - w miarę potrzeb, nie mniej niż 2 razy, w tym 

jeden raz przed przekazaniem służby kolejnej zmianie. 

2. Ochrona w Warszawie Jasna 2/4 sprawowana będzie w następującym wymiarze: 

1) trzech pracowników ochrony fizycznej (co najmniej jeden z licencją II stopnia) w godz. 700 -

1600 w dni pracy sądu - służba wewnątrz obiektu: 

a) przy drzwiach wejściowych - z użyciem zainstalowanych urządzeń do wykrywania 

metalu i prześwietlania bagażu, 

b) w recepcji (portierni) przy wejściu do obiektu chronionego - prowadzenie depozytu, 

ewidencji kluczy oraz na żądanie doraźna obsługa szatni, 

Radom - dowodem obchodu jest wpis z każdego obchodu w księdze raportów. 
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c) przy drzwiach wejściowych - obserwacja wejścia do obiektu oraz zapewnienie, by na 

zarezerwowanych dla WSA miejscach parkingowych (trzy miejsca „zakopertowane") 

przed wejściem nie zatrzymywały się nieuprawnione pojazdy. 

2) dwóch pracowników ochrony fizycznej (co najmniej jeden z licencją II stopnia) w 

godzinach 1600 - 700 w dni pracy sądu oraz całodobowo w dni wolne od pracy sądu. Dozór 

budynku, wejść prowadzących do budynku, sygnałów alarmowych oraz dodatkowo 

obchód14: 

a) wewnątrz budynku w godz. 20°°-700 - nie rzadziej niż, co dwie godziny, 

b) zewnątrz budynku w godz. 2000-700 - w miarę potrzeb, nie mniej niż 2 razy, w tym 

jeden raz przed przekazaniem służby kolejnej zmianie. 

3. Ochrona pomieszczeń biurowych na III piętrze budynku przy ulicy Jasnej 1 w Warszawie 

sprawowana będzie w wymiarze jednego pracownika ochrony fizycznej (z licencją co najmniej 

I stopnia) w godz. 730- 1630 w dni pracy sądu - służba wewnątrz obiektu, przy drzwiach 

wejściowych na III piętrze oraz interwencje na wezwanie pracowników WSA z IV piętra 

budynku. 

4. Ochrona budynku przy ulicy Pankiewicza 4 w Warszawie sprawowana będzie przez całą dobę 

w wymiarze jednego pracownika ochrony fizycznej (z licencją II stopnia) oraz dodatkowo 4 

obchody15 wewnątrz budynku w ciągu doby. 

§5 

1. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony poprzez stałą bezpośrednią ochronę fizyczną w 

obiekcie i stałe dozorowanie sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w 

elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych oraz za pośrednictwem załóg 

patrolowo-interwencyjnych. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) stały dozór i reakcja na sygnały przesyłane, gromadzone i przetwarzane w elektronicznych 

urządzeniach i systemach alarmowych zainstalowanych w obiektach : 

Warszawa Jasna 2/4 

a) Telewizja dozorowa 

b) Nagłośnienie ewakuacyjne 

c) Centrala Pożarowa, centralki oddymiania klatek schodowych MERCOR 

d) Archiwum (gaszenie oparte na gazie) 

14 
^ Warszawa Jasna 2/4 - dowodem przeprowadzenia obchodu jest pozytywny raport z systemu kontroli obchodów. 

Warszawa Pankiewicza 4 - dowodem obchodu jest wpis z każdego obchodu w księdze raportów 

39 



e) System włamania, napadu i kontroli dostępu 

f) System powiadamiania straży pożarnej 

Warszawa Pankiewicza 4 

a) Telewizja dozorowa 

b) Centrala Pożarowa 

c) System powiadamiania straży pożarnej 

Radom 

a) Telewizja dozorowa, 

b) Elektroniczna kontrola dostępu z instalacją wykrywania włamań i napadu, 

c) Centrala Pożarowa + oddymianie, 

d) Archiwum - gaszenie oparte na gazie 

2) całodobowa fizyczna ochrona obiektu wraz z wyposażeniem przed zniszczeniem, 

dewastacją i kradzieżą, w tym włamaniem; kontrola zagrożenia pożarowego, zapobieganie 

czynom chuligańskim i innym czynom sprzecznym z porządkiem prawnym, 

3) patrolowanie obiektu w określonych odstępach czasowych, 

4) ochrona informacji prawnie chronionych poprzez asystowanie przy przenoszeniu 

(przewożeniu) na terenie obiektu dokumentów niejawnych oraz akt sądowych oraz 

uniemożliwianie dostępu osobom nieuprawnionym do dokumentów przechowywanych w 

siedzibie Wydziału Zamiejscowego w Radomiu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Warszawie, 

5) współdziałanie z zespołem patrolowo-interwencyjnym oraz w razie konieczności z Policją 

lub innymi służbami, 

6) w przypadku zaistnienia zagrożenia, usiłowania lub dokonania przestępstwa przeciwko 

życiu, zdrowiu lub mieniu w chronionym obiekcie zabezpieczenie miejsca zdarzenia przed 

zatarciem dowodów pozostawionych przez sprawców i powiadomienie Policji. 

7) w przypadkach zdarzeń nadzwyczajnych, w sytuacjach niecierpiących zwłoki 

powiadamianie - na zlecenie Zamawiającego lub samoistnie odpowiednich służb miejskich 

oraz zabezpieczenie miejsca tych zdarzeń. 

8) kierowanie ruchem interesantów oraz udzielanie im niezbędnej pomocy i informacji. 

9) umożliwienie wstępu na teren obiektu odpowiednim służbom, np. sprzątającym, 

wywożącym śmieci, itd. - również w dni wolne od pracy Zamawiającego. 

10) udzielanie pomocy pracownikom chronionej jednostki na ich prośbę lub w przypadkach 

zagrożenia. 



11) bieżące informowanie na piśmie (wpis do książki przebiegu służby) oraz ustnie 

Zamawiającego o każdej nieprawidłowości, awarii, o przyjeździe załóg patrolowo-

interwencyjnych oraz niesprawności istniejących w jednostce systemów monitoringu, 

antywłamaniowego, ppoż itp. 

12)wykonywanie innych czynności z zakresu ochrony zleconych przez przedstawicieli 

Zamawiającego. 

13) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji wymaganej w instrukcji ochrony (księga 

przebiegu służby, rejestr osób pozostających po godzinach pracy, ewidencja kluczy) w 

każdym chronionym obiekcie. 

14) uniemożliwienie wstępu osobom nieupoważnionym po godzinach pracy. 

15) systematyczny obchód ciągów komunikacyjnych po godzinach pracy Zamawiającego 

celem wykluczenia obecności osób trzecich w obiekcie i sprawdzanie stanu zamknięć i 

plomb, patrolowanie terenu w niejednolitych odstępach czasowych. Odnotowanie w 

księdze przebiegu służby godzin obchodu oraz przez elektroniczny system kontroli 

obchodu . 

16) szczegółowe czynności dozoru i wymagania precyzyjnie określi instrukcja ochrony. 

3. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest: 

1) wyposażyć pracowników ochrony w bezprzewodowe środki łączności, telefon komórkowy 

lub radiostację o przydzielonej częstotliwości przez Urząd Komunikacji Elektronicznej 

(UKE) - każdy pracownik powinien mieć krótkofalówkę do łączności wewnętrznej oraz co 

najmniej jeden telefon komórkowy do kontaktów na zewnątrz, każdy pracownik ochrony 

zobowiązany jest do poruszania się po terenie obiektu ze środkami łączności wewnętrznej 

w każdym przypadku, 

2) wyposażyć w jednolite ubranie pracowników ochrony odpowiednie do powagi sądu 

(marynarka, spodnie, biała koszula, krawat, trzewiki) z plakietkami identyfikacyjnymi z 

nazwą firmy ochraniającej oraz danymi personalnymi pracownika (imię, nazwisko i numer 

licencji), 

3) wyposażyć pracowników ochrony w odpowiednie środki techniczne oraz środki przymusu 

bezpośredniego, których stosowanie przez pracowników ochrony dopuszczają przepisy 

prawa powszechnie obowiązującego, system napadowy wzywający załogi interwencyjne, 

system kontroli obchodów. 

4) zapewnić do ochrony grupę stałych pracowników ochrony, 
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5) wskazać koordynatora usług ochrony (szefa ochrony), do którego będzie należało w 

szczególności kontrolowanie pracowników ochrony, nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu, 

co zostanie odnotowane w księdze raportów dziennych. Do obowiązków koordynatora 

będzie należała również współpraca z przedstawicielami Zamawiającego w zakresie 

całokształtu działań związanych z wykonaniem umowy, 

6) zapewnić gotowość i interwencję załóg patrolowo-interwencyjnych SUFO, które podejmą 

czynne działania ochronne zmierzające do likwidacji zagrożenia, natychmiast po uzyskaniu 

sygnału o zagrożeniu. Czas ich dotarcia do obiektu od momentu zgłoszenia wynosi nie 

dłużej niż 15 minut przez całą dobę licząc od chwili wezwania, 

7) zapewnić uczestnictwo pracowników ochrony Wykonawcy w szkoleniach i zebraniach 

organizacyjnych wyznaczanych przez Zamawiającego, 

8) zapewnić pracownikom sprawującym ochronę wg. niniejszej umowy szkolenie z zakresu 

BHP oraz specjalistyczne szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej, 

9) przyjąć do stosowania przez pracowników ochrony obowiązującej u Zamawiającego 

Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, zasad dotyczących wejścia do budynków oraz 

zasad dotyczących prowadzenia monitoringu przy użyciu sprzętu rejestrującego obraz i 

dźwięk, 

10) zapewnić pracownikom sprawującym ochronę przeszkolenie w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy przedmedycznej, stosowania środków przymusu bezpośredniego, 

11) zapewnić by pracownicy ochrony stawiali się do pracy w godzinach określonych przez 

Zamawiającego, w kondycji fizycznej (odpowiednie warunki psychomotoryczne oraz 

trzeźwość) gwarantującej właściwe wypełnienie obowiązków służbowych, 

4. Pracownicy ochrony zobowiązani są : 

1) prowadzenia stosownej dokumentacji z przebiegu służby a także, po uzgodnieniu z 

Zamawiającym, dodatkowych rejestrów, 

2) zachowania tajemnicy, zwłaszcza w przedmiocie zabezpieczeń obiektów, dyslokacji 

węzłów infrastruktury technicznej i charakteru chronionego podmiotu, 

3) nie palenia wyrobów tytoniowych, spożywania alkoholu w trakcie pełnienia służby, na 

terenie obiektu i przyległym terenie, 

5. Do obowiązków pracownika ochrony w szczególności należy: 

1) nieopuszczanie wyznaczonego posterunku bez pozostawienia zastępcy lub bez zgody 

przedstawicieli Zamawiającego; 
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2) natychmiastowe reagowanie na sygnały alarmowe i podjęcie właściwej reakcji, w 

szczególności: 

a) sygnał napadu16 w czasie nie przekraczającym jednej minuty, 

b) sygnał centrali sygnalizacji pożarowej w czasie określonym w instrukcji bezpieczeństwa 

pożarowego WSA w Warszawie, 

3) przychodzenie na służbę w stanie zdrowia i trzeźwości umożliwiającym jej pełnienie; 

4) przestrzeganie ustaleń zawartych w zarządzeniach i innych przepisach dotyczących 

ochranianego obiektu; 

5) wykonywanie innych zadań związanych z ochroną budynku doraźnie zleconych przez 

przełożonych oraz wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego; 

6) w przypadku zaistnienia sytuacji stanowiących zagrożenie dla osób lub mienia 

Zamawiającego podejmowanie interwencji zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie osób 

i mienia oraz zasad stanu wyższej konieczności i obrony koniecznej, korzystanie z pomocy 

załóg interwencyjnych zgodnie z przyjętymi u Wykonawcy procedurami; 

7) w razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 6, niezwłocznie powiadomić 

wszelkimi dostępnymi środkami odpowiednie służby publiczne, i przedstawicieli 

Zamawiającego wskazanych w odrębnym wykazie; 

8) ścisłego współdziałania z policją sądową do której zadań należy ochrona bezpieczeństwa i 

porządku publicznego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie która 

odpowiada także za ochronę życia i zdrowia sędziów, pracowników oraz innych osób w 

czasie, gdy wykonują oni czynności wynikające z zadań wymiaru sprawiedliwości. 

9) przechowywanie kluczy od pomieszczeń i każdorazowe odnotowywanie w odpowiedniej 

dokumentacji daty i godziny ich wydania i przyjęcia; 

10) obsługiwanie, kontrolowanie i nadzorowanie ruchu osobowego i towarowego; 

11) monitorowanie oraz reagowanie na wskazania systemów wspomagających ochronę 

fizyczną; 

12) przeprowadzanie kontroli, po godzinach pracy, stanu zabezpieczenia budynku i 

pomieszczeń pod względem przeciwpożarowym, dostania się osób niepowołanych, 

skuteczności zamknięć okien i drzwi (obchody); 

13) utrzymywanie w gotowości do natychmiastowego użycia przydzielonych środków 

przymusu bezpośredniego i innego wyposażenia oraz utrzymywanie stałej łączności 

między pracownikami ochrony a bazą; 

1 6 
Przycisk napadu zainstalowany w każdej sali sądowej 
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14) sumienne i dokładne wykonywanie zadań służbowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

i ochrony mienia ochranianego obiektu; 

15) przestrzeganie zasad należytego zachowania się na służbie oraz dbanie o swój wygląd 

zewnętrzny (czyste jednolite umundurowanie, posiadanie w widocznym miejscu 

identyfikatora itp.); 

16) przekazanie służby następuje z chwilą przyjęcia obowiązków przez pracowników ochrony 

z innej zmiany; 

17) informowanie upoważnionego pracownika Zamawiającego i swoich przełożonych o 

wszystkich nieprawidłowościach zaobserwowanych w trakcie pełnienia służby, mających 

wpływ na bezpieczeństwo pracowników i ochronę obiektu; 

18) ścisłe przestrzeganie dyscypliny pracy. 

§6 

1. Pracownicy Wykonawcy w przypadku ujawnienia przez nich czynu zabronionego zobowiązani 

są do zabezpieczenia miejsca zdarzenia, dowodów rzeczowych, a w miarę możliwości do 

ujęcia sprawcy do czasu przybycia Policji. Wszystkie formalności łącznie z pisemnym 

powiadomieniem organów ścigania w związku z popełnieniem przestępstwa spoczywają 

wówczas na Wykonawcy. 

2. Na okoliczność opisaną w ust. 1 przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy winni 

sporządzić notatkę służbową, niezależnie od czynności Policji. 

§7 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia na prowadzenie usług objętych 

zamówieniem wydane przez właściwe urzędy oraz posiada odpowiedni sprzęt jak również 

środki łączności radiowej oraz zaopatrzy swoich pracowników w jednolite, dopasowane i 

schludne ubranie służbowe, środki przymusu bezpośredniego, umieszczone w widocznym 

miejscu identyfikatory oraz inne niezbędne środki do prawidłowej realizacji zadań związanych 

z ochroną osób i mienia w obiekcie. 

2. Wykonawca oświadcza, że zamówienie wykona przy pomocy podwykonawcy17 

, z zastrzeżeniem, że w 

dacie podpisania niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: umowę z 

Podwykonawcą, aktualny odpis KRS lub wpis do ewidencji gospodarczej Podwykonawcy oraz 

1 7 Zapis obowiązuje jeżeli Wykonawca postuży się podwykonawcą 
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dokumenty świadczące o posiadaniu odpowiednich uprawnień przez Podwykonawcę i 

pracowników ochrony. 

3. Posłużenie się przez Wykonawcę podwykonawcą innym niż wskazany w ust. 2 oraz zmiana 

Podwykonawcy w trakcie realizacji umowy jest dopuszczalna za zgodą Zamawiającego z 

zastrzeżeniem iż kompetencje podwykonawcy nie będą gorsze niż pierwotnie wskazanego. 

4. Za działania podwykonawców, w ramach zakresu niniejszej umowy, Wykonawca odpowiada 

jak za działania własne. 

§8 

Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000 zł (jeden milion 

złotych) i zobowiązuje się do utrzymania tego ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania 

umowy oraz do dostarczenia niezwłocznie na wezwanie Zamawiającego kopii polisy tego 

ubezpieczenia. 

§9 

Wykonawca zobowiązuje się w toku wykonywania umowy postępować z należytą starannością 

wymaganą od podmiotu profesjonalnego i zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na 

terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgodnie z postanowieniami ustawy dnia 22 sierpnia 1997r. 

o ochronie osób i mienia oraz przepisów z nią związanych. 

§10 

1. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Książki przebiegu służby. Wykonawca wskaże 

koordynatora usług ochrony (inspektora z licencją ochrony fizycznej drugiego stopnia), do 

którego będzie należało m.in. kontrolowanie pracowników ochrony, nie rzadziej niż dwa razy 

w tygodniu, każda kontrola pracowników ochrony zostanie odnotowana przez inspektora w 

Książce przebiegu służby. 

2. W Książce przebiegu służby odnotowywane będą: 

1) każdorazowe zdanie i przejęcie służby wraz z uwagami z przebiegu służby, 

2) godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, 

3) wszelkie wydarzenia, stwierdzone nieprawidłowości, braki, usterki, a w przypadku gdy 

godzą one w bezpieczeństwo ochranianego obiektu niezwłoczne meldowanie o tym 

przełożonym; 
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3. Książka przebiegu służby powinna być prowadzona w nast. zasad: 

1) wpisy powinny zawierać opisy zdarzeń oraz ich uczestników i podjętych czynności; 

2) notatki w Książce przebiegu służby mają być czytelne; 

3) Książkę przebiegu służby można udostępniać wyłącznie osobom upoważnionym (przez 

Zamawiającego lub kierownictwo Wykonawcy); 

4) Książka przebiegu służby powinna być przechowywana w miejscu niedostępnym dla osób 

postronnych; 

§11 

1. Zamawiający zobowiązany jest: 

1) utrzymywać w sprawności lokalne systemy alarmowe zainstalowane w obiekcie. 

2) w przypadku zagrożenia mienia współdziałać z pracownikami ochrony w celu zapobieżenia 

powstania szkody, a w razie jej powstania, do ograniczenia ich rozmiarów. 

3) sporządzić protokół szkody niezwłocznie po powzięciu wiadomości o zaistniałym zdarzeniu 

oraz określić wartość skradzionych lub uszkodzonych przedmiotów w terminie 14 dni od 

daty zdarzenia. 

§12 

1. Prawo kontroli realizacji umowy oraz prawo dokonywania wpisów w Książce przebiegu służby 

posiadają upoważnieni pracownicy Zamawiającego, których w § 19 ust. 1, Kierownik oddziału 

Administracyjno - Gospodarczego oraz Dyrektor Sądu lub inne osoby wskazane odrębnym 

pismem. 

2. Wykonawca pokrywa koszty rozmów telefonicznych wykonanych przez swoich pracowników 

ochrony z aparatów telefonicznych Zamawiającego. 

3. Zamawiający upoważniony jest do kontrolowania pracowników ochrony w każdym czasie a w 

szczególności raporty kontroli obchodów oraz sprawdzenia czasu przyjazdu grupy 

interwencyjnej (bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu) jeden raz w miesiącu . 

4. Upoważnieni pracownicy Zamawiającego mają prawo i obowiązek wpisywania do księgi pracy 

pracowników ochrony swoich uwag, spostrzeżeń i nieprawidłowości nawet z żądaniem 

wymiany danego pracownika ochrony mienia w terminie do 2 dni od chwili zdarzenia. 

5. W przypadku stwierdzenia rażących naruszeń dyscypliny pracy (w tym ewentualne spożycie 

alkoholu) Zamawiający powiadamia Wykonawcę, który zobowiązuje się do 
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natychmiastowego zwolnienia z posterunku takiej osoby i zastąpienia jej inną osobą w czasie 

nie dłuższym niż jedna godzina od zawiadomienia. 

6. Wykonawca oraz osoby bezpośrednio świadczące usługę zobowiązani są do zachowania 

w ścisłej tajemnicy wszystkich informacji, materiałów itp., z którymi zetkną się podczas 

wykonywania usługi. Pracownicy Wykonawcy nie mogą (pod groźbą kary przewidzianej 

przepisami prawa) wynosić z budynku dokumentów, druków, akt, itp. 

7. Wszelkie informacje o Zamawiającym uzyskane w związku z realizacją niniejszej umowy, w 

szczególności dotyczące systemu ochrony obiektu Zamawiającego stanowią tajemnicę 

służbową Zamawiającego, w rozumieniu ustawy z dnia 22. 01. 1999 r. o ochronie informacji 

niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.). Wykonawca i Zamawiający oraz osoby 

świadczące pracę na ich rzecz w jakiejkolwiek formie oraz osoby, przy pomocy których Strony 

wykonywać będą wzajemne obowiązki zobowiązani są do nie rozpowszechniania informacji 

stanowiących tajemnicę służbową w rozumieniu tej ustawy, pod rygorem odpowiedzialności 

cywilnej i karnej. 

§13 

1. Strony ustalają, za wykonanie całości przedmiotu umowy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 

nie przekraczającej zł brutto (słownie: złote) w tym 

podatek VAT 23 %, zł (słownie: złotych ). 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obowiązywać będzie przez cały okres trwania umowy i nie 

będzie waloryzowane za wyjątkiem zmiany stawki VAT, zgodnie z regulacją opisaną w ust. 6. 

3. Szczegółowe stawki miesięczne za poszczególne usługi wraz z podziałem na konkretne obiekty 

precyzuje Kosztorys ofertowy będącym załącznikiem nr 1 do umowy. 

4. Wynagrodzenie za wykonane usługi regulowane będzie przez zamawiającego na podstawie 

comiesięcznie wystawianych przez Wykonawcę faktur, z dołu po upływie danego miesiąca i 

zostanie potwierdzone na koniec każdego miesiąca odrębnym protokołem odbioru 

wystawionym oddzielnie dla każdego obiektu, załącznikiem do protokołu będzie wydruk z 

systemu kontroli obchodu18. Przypadki nierzetelnego lub niezgodnego z przedmiotem umowy 

wykonywania usług będą uważane za nienależyte wykonanie umowy i upoważniają 

Zamawiającego do naliczania kar umownych zgodnie z regułą opisaną w § 17 ust 1 pkt 1 i 2 

niniejszej umowy. Fakt ten zostanie odnotowany w protokole odbioru usług spisywanym po 

zakończeniu każdego miesiąca. 

8 wydruk z systemu kontroli obchodu dotyczy jedynie obiektu zlokalizowanego w Warszawie przy ulicy Jasnej 2/4 który każdorazowo będzie 
załącznikiem do comiesięcznego protokołu odbioru usług. 
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5. Zapłata za prawidłowo wykonane usługi zgodnie ze stawkami określonymi w kosztorysie 

ofertowym, dokonana będzie przez Zamawiającego na podstawie przedłożonych faktur, w 

ciągu 21 dni od daty ich dostarczenia, wystawianych najpóźniej do 10 dnia następnego 

miesiąca po wykonanej usłudze, potwierdzonej protokołem odbioru oraz po potwierdzeniu 

przez Kierownika Oddziału Administracyjno-Gospodarczego prawidłowości danych 

zamieszczonych w fakturze. 

6. W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT dotyczącej świadczonych usług, strony 

zobowiązują się do zawarcia aneksu do umowy regulującego wysokość VAT i w wyniku tego 

podatek w zmienionej wysokości zostanie naliczony do ceny netto wg stawki zgodnej z 

obowiązującym prawem i w konsekwencji tego strony dokonają stosownej zmiany wysokości 

wynagrodzenia brutto. 

7. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem 

obowiązków wynikających z umowy, montażu i obsługi systemu kontroli obchodów a w 

szczególności koszty przybycia i działania grupy interwencyjnej niezależnie od ilości 

podejmowanych interwencji. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest ostateczne i nie może 

ulec podwyższeniu w okresie obowiązywania umowy zastrzeżeniem ustawowej zmiany stawki 

podatku VAT. 

8. W przypadku naliczenia kar umownych, Zamawiający określi wielkość naliczonych kar zgodnie 

z § 17 i wystawi notę obciążającą na kwotę kar. Zapłata kar następować będzie poprzez 

potrącenie z należności wynikających z wystawionych przez Wykonawcę faktur lub z 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

9. Faktury będą wystawione na Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, 

ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa. 

10. Za datę zapłaty, strony ustalają datę uznania konta bankowego Zamawiającego. 

11. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może żądać od 

Zamawiającego odsetek ustawowych. 

12. Wynagrodzenie za usługi określone w części III o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 umowy płatne 

będzie na podstawie odrębnie wystawionej faktury, postanowienia ustępów powyżej stosuje 

się odpowiednio. 

§14 

1. Umowa obowiązuje przez okres 14 miesięcy tj. od dnia 01.09.2013 r. od godz. 00°° do dnia 

31.10.2014 r. do godz. 2400 z zastrzeżeniem prawa opcji o której mowa w ust. 2-4. 
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Zamawiający przewiduje prawo opcji o którym mowa w art. 34 ust 5 ustawy Prawo Zamówień 

publicznych w następującym zakresie: 

1) opcja pierwsza - możliwość zawieszenia świadczenia usług oraz całkowitej rezygnacji ze 

świadczenia usług ochrony w ramach części III o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 i/lub, 

2) opcja druga - skrócenia okresu świadczenia usług ochrony w ramach części III o której 

mowa w § 1 ust. 1 pkt 3. 

Każde prawo opcji o którym mowa powyżej może być realizowane samodzielnie lub łącznie 

w zależności od potrzeb Zamawiającego. 

Zasady wdrożenia prawa opcji: 

1) opcja pierwsza: 

Zamawiający w dniu podpisania umowy jest uprawniony do zawieszenia (poprzez złożenie 

Wykonawcy pisemnego oświadczenia woli w tym zakresie) na okres 60 dni od daty 

podpisania umowy - obowiązku świadczenia usług ochrony w ramach części III o której 

mowa w § 1 ust. 1 pkt 3. Ponadto w okresie zawieszenia Zamawiającemu przysługuje 

także prawo do całkowitej rezygnacji ze świadczenia przez Wykonawcę usług ochrony w 

ramach tej części. W przypadku gdy Zamawiający podejmie decyzje iż Wykonawca będzie 

jednak realizował usługi ochrony w rzeczonym zakresie, Wykonawca zobowiązany będzie 

w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia w tej sprawie, do 

rozpoczęcia świadczenia usług, po dokonaniu przez Zamawiającego protokolarnego 

przekazania obiektu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 na zasadach określonych w § 2 ust. 

2,3 i 4. 

2) opcja druga: 

Skrócenie terminu świadczenia usług w ramach części III o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 

zamówienia, nastąpi poprzez złożenie Wykonawcy (z miesięcznym okresem wyprzedzenia 

ze skutkiem na koniec miesiąca) pisemnego oświadczenia woli do zaprzestania 

świadczenia usług. 

Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w 

ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa 

opcji wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. 

Umowa zostanie rozwiązana przez Zamawiającego w przypadku nie przyznania w planie 

finansowym na dany rok środków finansowych w kwocie umożliwiającej pokrycie należności 

Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwało odszkodowanie. 
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6. Rozwiązanie niniejszej umowy nie zwalnia stron umowy z wykonania ich wzajemnych 

zobowiązań powstałych, a niewykonanych do dnia jej rozwiązania. 

7. W przypadku rozwiązania umowy (lub skorzystania z prawa opcji) wynagrodzenie, o którym 

mowa w § 13 ust. 1 ulega zmniejszeniu wg. formuły: cena brutto za ochronę danego obiektu19 

o którym mowa w § 1 ust. l/ilość pełnych dni, w okresie od dnia przekazania obiektu do 

ochrony do dnia, o którym mowa w ust 1 x ilość pełnych dni od dnia rozpoczęcia ochrony do 

dnia rozwiązania umowy lub zakończenia prawa opcji. 

§15 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

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

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie 

należne z tytułu wykonania części umowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej umowy miesięcznym okresem 

wypowiedzenia w przypadku gdy: 

1) Wykonawca nie rozpocznie ochrony obiektu od dnia, w którym zgodnie z umową 

powinien rozpocząć ochronę obiektu, 

2) Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu w terminie projektu instrukcji ochrony 

obiektu lub nie zgodzi się na wprowadzone do przedstawionego projektu poprawki, nie 

przyjmie przygotowanej przez Zamawiającego instrukcji ochrony, 

3) Wykonawca nienależycie wypełnia obowiązki, określone w instrukcji ochrony lub 

niniejszej umowie i mimo wyznaczenia przez Zamawiającego dodatkowego terminu do 

usunięcia tych nieprawidłowości, nie zostaną one usunięte, 

4) Wykonawca w terminie 14 dni od daty podpisania umowy nie zainstaluje i nie wdroży do 

działania systemu kontroli obchodów, 

5) Wykonawca utraci lub zostanie ograniczone jego prawo do prowadzenia działalności, w 

stopniu uniemożliwiającym prowadzenie usług, określonych niniejszą umową. 

6) nastąpi likwidacja lub zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy. 

7) w przypadku świadomego działania Wykonującego na szkodę Zamawiającego. 

Szczegółowe stawki miesięczne za poszczególne ustugi wraz z podziałem na konkretne obiekty precyzuje Kosztorys ofertowy będącym 
załącznikiem nr 1 do umowy 

50 



8) Wykonawca dopuści do wykonania niniejszej umowy pracownika ochrony, który został 

skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo, którego popełnienie stanowi 

podstawę odebrania licencji pracownika ochrony, 

9) wartość kar umownych z tytułu nienależytego wykonania umowy o której mowa w § 17 

ust. 1 z przekroczy wartość 10.000 zł, 

10) Wykonawca nie przedłuży ubezpieczenia o którym mowa w § 8 na cały okres 

obowiązywania umowy. 

§16 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości 

brutto umowy określonej w § 13 ust. 1 , tj zł (słownie: zł) 

celem pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego w przypadku niewłaściwego lub 

nienależytego wykonania umowy. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie 

zgodnie z art.148 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień w dniu 

3. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od daty 

zakończenia realizacji niniejszej umowy i uznania jej przez Zamawiającego za należycie 

wykonaną. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości za powstałe szkody w zakresie 

odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej. W przypadku powstania szkody 

Wykonawca zobowiązany jest do wypłaty Zamawiającemu odszkodowania w pełnej wysokości 

poniesionej straty, tj. szkody rzeczywistej. 

§17 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za każdą nieobecność pracownika Wykonawcy na zmianie lub w przypadku samowolnego 

opuszczenia miejsca pracy przez pracownika ochrony, kara umowna w wysokości 100,00 

zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności, 

2) za każdy przypadek nienależytego lub nieterminowego wykonywania obowiązków 

wynikających z umowy, a w szczególności: 

a) przystąpienia do pracy pracownika ochrony bez wymaganego ubrania służbowego 

z nazwą firmy Wykonawcy i identyfikatorem pracownika, wymaganych środków 

przymusu bezpośredniego lub urządzeń do komunikacji, 
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b) przystąpienia do pracy pracownika ochrony bez wymaganych licencji i/lub 

wymaganych zaświadczeń, 

c) wykonywania obowiązków przez pracownika ochrony w stanie nietrzeźwości, 

d) braku interwencji lub zwłoki w podjęciu interwencji w ustalonym czasie: 

- na sygnał napadu oraz sygnał centrali sygnalizacji pożarowej o którym mowa w § 5 

ust. 5 pkt 2), 

- grupy interwencyjnej SUFO o którym mowa w § 5 ust. 3 pkt 6), 

karę umowną w wysokości 0,2 % wartości całości wynagrodzenia brutto określonego w § 

13 ust 1 umowy za każdy stwierdzony przypadek, 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za rozwiązanie umowy z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy z przyczyn określonych w § 15 ust. 2 w wysokości 10% całości 

wynagrodzenia brutto określonego w § 13 ust 1 umowy. 

3. Naliczenie kary umownej z tytułu rozwiązania umowy nie wyklucza zobowiązania wykonawcy 

z tytułu zapłaty kar umownych o których mowa w ust. 1. 

4. Zamawiający może dokonać potrąceń kar umownych z każdej dowolnej płatności na rzecz 

wykonawcy. 

5. W przypadku nie przystąpienia Wykonawcy do niezwłocznego wykonania usług należących do 

jego obowiązków pomimo wezwania Zamawiającego w takim wypadku Zamawiający jest 

uprawniony do powierzenia wykonywania tych usług innej osobie na koszt Wykonawcy. 

Należność za wykonanie tych usług potrąci z kolejnej faktury Wykonawcy zachowując prawo 

do naliczenia kary umownej o której mowa w ust. 1. 

6. Zapłata kary umownej nie wyklucza dochodzenia dalszego odszkodowania na zasadach 

ogólnych, o ile powstała z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy szkoda jest 

większa, niż zapłacona kara umowna. 

7. Umowa zostanie rozwiązana przez Zamawiającego w przypadku nie przyznania w planie 

finansowym na dany rok środków finansowych w kwocie umożliwiającej pokrycie należności 

Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwało odszkodowanie. 

8. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę 

umowną na zasadach wynikających z Kodeksu Cywilnego. 

§18 

Sprawy wynikłe z wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 
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§19 

1. Osobą odpowiedzialną (zwaną koordynatorem) za nadzór nad prawidłową realizacją umowy 

oraz uprawnioną, do kontaktowania się ze strony: 

1) Zamawiającego w obiektach zlokalizowanych w Warszawie jest: p. Jerzy Barcz tel 22 553-

71-11, faks 22 596-44-87, email: Jerzy.Barcz@warszawa.wsa.gov.pl 

2) Zamawiającego w obiekcie zlokalizowanym w Radomiu jest: p. Krzysztof Trzos tel 48 368-

99-27, faks 48 368-99-55, email Krzysztof.Trzos@warszawa.wsa.gov.pl 

3) Wykonawcy w obiektach zlokalizowanych w Warszawie jest p. tel 

faks email 

4) Wykonawcy w obiekcie zlokalizowanym w Radomiu jest p. tel 

faks email 

2. W przypadku nieobecności osób wymienionych w ust. 1 strony wyznaczą inne osoby 

odpowiedzialne i wzajemnie się poinformują pisemnie o tym fakcie. 

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu § 20 ust. 1 

umowy jednak wymaga pisemnego powiadomienia. 

§20 

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie cesji wierzytelności wynikających z realizacji 

umowy na rzecz osób trzecich. 

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, przepisy kodeksu cywilnego oraz 

przepisy ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia. 

§21 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla 

Zamawiającego. 

§22 

Załącznikami do niniejszej umowy są: 

1. Kosztorys ofertowy 
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. Instrukcja Ochrony Obiektu (po opracowaniu przez Wykonawcę i zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego). 

3. Wykaz środków technicznych przeznaczonych do ochrony budynku. 

4. Protokół przekazania budynku oraz oświadczenie o przestrzeganiu poufności. 

5. Wykaz pracowników ochrony wraz z kopiami uprawnień, poświadczenia bezpieczeństwa 

uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone", aktualne 

zaświadczenia o odbyciu przeszkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych. 

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 
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(pieczęć wykonawcy) 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

D O Ś W I A D C Z E N I E Z A W O D O W E 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA 
ZNAK SPRAWY WSA-ZP-16/2013 

l.p. 
Nazwa 

Zamawiającego 
i ew. adres 

Opis i miejsce wykonywania zadania 
Wartość 

zamówienia 
(brutto) 

Czas realizacji 
(data 

rozpoczęcia-
data 

zakończenia) 

Nazwa Firmy 
która 

zrealizowała 
zadanie 

1 2 3 4 5 6 

Uwaga: Należy potwierdzić powyższy wykaz dokumentami (np. referencje, protokół odbioru itp.), 
że usługa ta została wykonana należycie, 

. 2 0 1 3 r. 

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-l i) wykonawcy) 

5 5 



Załącznik nr 1 do SIWZ 

W Y K A Z O S O B 
P R Z E W I D Z I A N Y C H D O Z A T R U D N I E N I A 

W R A M A C H U M O W Y 
ZNAK SPRAWY WSA-ZP-16/2013 

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia 

Lp. 

Nazwisko i imię 
Proponowana funkcja 

w realizacji zamówienia 
Stopień 
licencji poświadczenie 

bezpieczeństwa 
uprawniające do 

dostępu do informacji 
niejawnych o klauzuli 

„zastrzeżone" 

aktualne zaświadczenia o 
odbyciu przeszkolenia z 

zakresu ochrony informacji 
niejawnych 

[Szef ochrony/kierownik 
zmiany/wartownik] 

[1 lub II] 
[Nr licencji] 

[Nr poświadczenia 
ważne na okres do] [Nr zaświadczenia z dnia] 

Pracownicy ochrony z licencją 1 stopnia (wartownicy - nie mniej niż 16 osób) 

X X 

Pracownicy ochrony z licencją II stopnia (nie mniej niż 6 osób w tym szefowie ochrony i kierownicy zmiany) 

Patrol interwencyjny SUFO, uzbrojeni pracownicy ochrony z licencją co najmniej 1 stopnia (nie mniej niż 4 
osoby) 

X X 

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności osoby wskazane w 
wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wszelkie wymagane ustawowo 
uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszego postępowania. Należy wykazać imienną listę co 
najmniej 26 osób. Zgodnie z podziałem wskazanym w pkt. 12.1.3. ppkt 1) SIWZ. 

. 2013 r. 

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-l i) wykonawcy) 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

W Z Ó R P R O T O K O Ł U O D B I O R U 

Za miesiąc roku usług ochrony wykonanych przez 

dla WSA w Warszawie zgodnie z zawartą umową nr z dnia 

Przedstawiciel Zamawiającego Przedstawiciel Wykonawcy 

dokonała w dniu roku odbioru w obiekcie 

w miesiącu stwierdzono zgodnie z prowadzonym dziennikiem zdarzeń : 

- [szt] zdarzeń kwalifikowanych jako naruszenie warunków wykonywania umowy i zostały 

zakwalifikowane jako nienależyte wykonanie umowy 

co uprawnia Zamawiającego do naliczenia kary umownej zgodnie z § 17 ust 1 umowy w wysokości: 

[szt] zdarzeń w bieżącym miesiącu x 0,2% = PLN 

wartość umowy brutto 

Wartość naliczonych kar umownych (narastająco) od początku umowy PLN 

PODPISY KOMISJI 
Przedstawiciel Zamawiającego Przedstawiciel Wykonawcy 
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