
 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

nr 23/2018 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

BGK Nieruchomości S.A. 

ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa 

działając w imieniu i na rzecz 

FSMnW Inwestycje Sp. z o.o., 

ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa 

KRS: 0000563440 

NIP: 7010491500 

REGON: 361807585 

zwana dalej „Zamawiającym”, zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej 

ochrony fizycznej osób i mienia oraz monitoringu na terenie placu budowy inwestycji mieszkaniowej 

w Łodzi, przy ul. Składowej 38 i 40, oraz zapewnienia kontenera „stróżówki” (dalej „Postępowanie 

zakupowe” lub „Postępowanie”), 

z uwzględnieniem poniższych wymagań. 

 

1. ROZDZIAŁ 1 - INFORMACJE O POSTĘPOWANIU ZAKUPOWYM 

1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów wewnętrznych Zamawiającego. 

2. Niniejsze Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 

poz. 1579, 2018). 

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne 

dokumenty należy składać w Postępowaniu w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku 

obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Umowa zostanie sporządzona  

w języku polskim. 
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4. Zamawiający ma prawo do zamknięcia Postępowania na każdym jego etapie bez podania 

przyczyny. Oferentom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zamknięcia Postępowania. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian lub odwołania warunków zawartych  

w niniejszym Zapytaniu ofertowym. W przypadku wprowadzenia zmian Zamawiający przekaże 

informację o zmianach wszystkim Oferentom zaproszonym do złożenia oferty. Każda zmiana staje 

się wiążąca od chwili przekazania informacji o jej dokonaniu. 

6. Oferent, którego oferta zostanie wybrana w Postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania 

umowy na warunkach określonych w ofercie, zgodnie z przekazanym przez Zamawiającego 

odpowiednio Wzorem Umowy albo Istotnymi postanowieniami umowy, w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, pod rygorem utraty wadium (jeśli było wymagane). 

7. O udzielenie zamówienia Oferenci mogą się ubiegać wspólnie. Wspólnie ubiegający się  

o udzielenie zamówienia Oferenci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 

Postępowaniu, albo reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy. Treść pełnomocnictwa 

musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest 

upoważniony (zakres umocowania).  

8. Do Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stosuje się odpowiednio 

postanowienia dotyczące Oferenta. 

2. ROZDZIAŁ 2 - OPIS PRZEDMIOTU ZAKUPU 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

- świadczenie usługi polegającej na bezpośredniej ochronie osób i mienia na terenie placu budowy 

inwestycji mieszkaniowej w Łodzi, przy ul. Składowej 38 i 40 w dni powszednie w godz. 18.00 – 

7.00 oraz całodobowo w dni wolne od pracy; zakres usług obejmuje ochronę wszystkich miejsc, 

budynków oraz mienia zlokalizowanego na terenie placu budowy przed dostępem osób 

nieupoważnionych poprzez kontrolowanie ruchu osobowego i fizyczne zabezpieczenie obiektów 

przed przedostaniem się tych osób na teren budowy; 

- dostarczenie we własnym zakresie kontenera „stróżówki” do miejsca wykonywania usługi 

określonej powyżej, a następnie, po zakończeniu umowy, zdemontowanie kontener i uprzątnięcie 

miejsce jego posadowienia; 

- informowanie Zamawiającego o każdym zdarzeniu, które mogłoby mieć znaczenie dla 

prawidłowego wykonania Umowy; 

- całodobowy monitoring placu budowy, wraz z archiwizacją zapisu obrazu przez okres 14 dni i 

jego udostępnianiem na każde żądanie Zamawiającego (prosimy o odrębną wycenę tej usługi). 

2. Zamawiający nie dopuszcza/dopuszcza składanie ofert częściowych. 

3. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia na warunkach szczegółowo określonych 

we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego. 

4. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej, jeśli wymaga tego przedmiot zamówienia. 

5. Zamawiający przewiduje świadczenie usług ochrony i monitoringu w okresie od 19.02.2018 do 

31.05.2018. 

3. ROZDZIAŁ 3 - TERMIN REALIZACJI ZAKUPU 

1. Termin realizacji zamówienia ustanawia się od dnia zawarcia umowy do dnia 31.05.2018 
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2. Miejsce realizacji umowy: Łódź, ul. Składowa 38/40 

 

4. ROZDZIAŁ 4 - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYMAGANE 

DOKUMENTY NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają uprawnienia do świadczenia 

usług ochrony fizycznej i monitoringu wizyjnego oraz potencjał techniczny i kadrowy, 

umożliwiający realizację zlecenia, na dowód czego dołączą do oferty kopię koncesji oraz polisy OC, 

ważnych na dzień składania ofert. 

2. O udzielnie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy nie zostaną wykluczeni z Postępowania. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Postępowania Oferenta w następujących 

okolicznościach: 

1) został wpisany na listę niedozwolonych Oferentów, stosownie do § 6 Procedury dokonywania 

zakupów przez BGK Nieruchomości S.A. („Procedura”), 

2) nie złożył wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań 

określonych w Zapytaniu ofertowym i nie uzupełnili lub nie wyjaśnili na wezwanie 

Zamawiającego dokumentów w wymaganym terminie, 

3) złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego Postępowania 

zakupowego, 

4) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem Postępowania zakupowego 

(z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas RFI) lub posługiwali się w celu 

sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział 

tych Oferentów w Postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji, 

5) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzili się 

na przedłużenie okresu związania ofertą, jeżeli wadium było wymagane. 

W przypadku Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe 

zastrzeżenie dotyczy każdego z Oferentów z osobna. Zaistnienie ww. przesłanki w stosunku do 

jednego z Oferentów wspólnie ubiegających się o zamówienia skutkuje wykluczeniem wszystkich 

(całego konsorcjum). 

3. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku, gdy:  

1) jest ona niezgodna z wymaganym przez Zamawiającego opisem przedmiotu zamówienia, 

2) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,  

3) zawiera ona błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić zgodnie z § 11 Procedury, 

4) Oferent w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie wyraził zgody na 

poprawienie omyłki polegającej na niezgodności treści oferty z wymaganiami 

Zamawiającego,  

5) została ona złożona po terminie, 

6) została złożona przez Oferenta niezaproszonego do składania ofert, 

7) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa 

Zamawiającego.  
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4. Jeśli w ofercie występują wątpliwości lub braki formalne lub w przypadku potrzeby wyjaśnienia 

wątpliwości co do zakresu merytorycznego złożonej oferty, Zamawiający ma prawo wezwania 

Oferenta do uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień lub dokumentów w wyznaczonym terminie.  

5. Zamawiający powiadomi Oferenta o odrzuceniu jego oferty. 

 

5. ROZDZIAŁ 5 - KRYTERIA OCENY OFERT 

1. Kryteria oceny ofert: 

Kryteria oceny ofert: 

 cena - 100% 

2. W przypadku braku możliwości wybrania oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub  

więcej ofert będzie przedstawiało taki sam bilans ww. kryteriów oceny, Zamawiający spośród tych 

ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 

 

6. ROZDZIAŁ 6 - ZASADY SKŁADANIA OFERT I PRZEKAZANIA HASŁA DO CZĘŚCI 

HANDLOWEJ OFERTY 

1. Oferty należy złożyć do dnia 14.02.2018 do godziny 14.00, w formie/miejscu o których mowa w 

ust. 3 poniżej. 

2. Oferent pozostaje związany ofertą przez 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert 

określonego w ust. 1. 

3. Oferta może być złożona w formie elektronicznej drogą e-mail (w postaci skanu podpisanych 

dokumentów) na adres: przetargi@bgkn.pl   

4. W przypadku składania oferty w formie elektronicznej część handlowa powinna być 

zabezpieczona hasłem. Oferent przesyła hasło do części handlowej oferty niezwłocznie po 

terminie złożenia ofert wskazanym w ust. 1 na adres: Jacek.kobus@bgkn.pl  

5. Oferta powinna zostać złożona zgodnie z formularzem, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego 

Zapytania ofertowego oraz powinna zawierać: 

1) oświadczenie Oferenta o: 

a) braku otwarcia w stosunku do Oferenta likwidacji, braku w zatwierdzonym przez sąd 

układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym przewidzenia zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację majątku Oferenta lub nie zasądzeniu przez sąd likwidacji majątku Oferenta w 

trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 

978, z późn. zm.), braku ogłoszenia upadłości, z wyjątkiem Oferenta, który po ogłoszeniu 

upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 

przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - 

Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.),  

b) akceptacji odpowiednio, zgodnie z wyborem Zamawiającego, Wzoru umowy albo Istotnych 

postanowień umowy,  

c) przyjęciu terminu związania ofertą,  

d) numerze konta bankowego dla potrzeb zwrotu wadium (w pieniądzu, jeśli było wymagane),  

mailto:przetargi@bgkn.pl
mailto:Jacek.kobus@bgkn.pl


 5 / 15 

2) dokument rejestrowy, w szczególności w celu wykazania umocowana osób podpisujących 

ofertę do reprezentacji Oferenta. Jeżeli ofertę podpisują inne osoby niż wskazane w 

dokumencie rejestrowym, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (oryginał lub notarialny 

odpis).  

3) pełnomocnictwo (oryginał lub notarialny odpis), o którym mowa w pkt 1 ust. 7 Zapytania 

ofertowego, w przypadku Oferentów wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

6. Oferta handlowa powinna zawierać: 

1) Formularz cenowy, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego. 

7. Oferta powinna być podpisana przez umocowanego/ych prawnie przedstawiciela/i Oferenta, 

upoważnionego/ych do podejmowania zobowiązań w jego imieniu, zgodnie z wpisem do 

reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym 

lub z udzielonym pełnomocnictwem. W przypadku Oferentów wspólnie ubiegających się o 

zamówienie oferta musi być podpisana przez każdego z Oferentów wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia lub ustanowionego pełnomocnika. 

8. Oferent może złożyć wyłącznie jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje 

odrzucenie wszystkich ofert  złożonych przez Oferenta.  

9. Zamawiający ……………dopuszcza / nie dopuszcza…………. możliwości składania ofert częściowych 

lub wariantowych. 

10. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty. 

Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada i nie może być pociągnięty  

do odpowiedzialności z tytułu tych kosztów, niezależnie od przebiegu czy wyniku Postępowania. 

7. ROZDZIAŁ 7 - WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Zamawiający nie przewiduje/przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na poczet realizacji 

przedmiotu niniejszego Zapytania ofertowego. 

2. Wynagrodzenie za wykonanie prac będzie płatne na podstawie faktur miesięcznych, 

wystawionych zgodnie z obowiązującymi przepisami, przelewem na rachunek bankowy Oferenta, 

w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury. 

3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

8. ROZDZIAŁ 8 - DANE KONTAKTOWE KUPCA ODPOWIEDZIALNEGO ZA 

POSTĘPOWANIE 

1. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Oferentami jest Pan Jacek Kobus, e-

mail: Jacek.kobus@bgkn.pl , tel. 500 052 531 w godz. 8.00 – 16.00 (pn. – pt.).  

 

9. ROZDZIAŁ 9 - INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI 

POLEGANIA NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

1. Oferent może/nie może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie 

od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.  

mailto:Jacek.kobus@bgkn.pl
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2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 Oferent zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż 

będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

3. Oferent nie może polegać na uprawnieniach do wykonywania określonej działalności lub 

czynności innych podmiotów, w przypadku, gdy Zamawiający wymaga posiadania takich 

uprawnień. 

10. ROZDZIAŁ 10 - PODWYKONAWCY  

1. Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwość/ci powierzenia części zamówienia do 

wykonania przez podwykonawców. 

2. Jeżeli Oferent zamierza korzystać z podwykonawców zobowiązany jest do  wskazania: 

a) listy podwykonawców (zawierającej nazwę podwykonawców), 

b) zakresu  prac podzlecanych podwykonawcom. 

3. Oferent odpowiada za działania i zaniechania swoich Podwykonawców w takim samym zakresie 

jak za własne działania i zaniechania. 

 

11. ROZDZIAŁ 11 - POUFNOŚC INFORMACJI 

Zamawiający i Oferent zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji 

uzyskanych w Postępowaniu oraz w trakcie realizacji zamówienia. Informacje te nie mogą być 

ujawnione osobom trzecim. 

 

12. ROZDZIAŁ 12 - ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY I 

FORMA JEGO WNIESIENIA  

1. Zamawiający wymaga/nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

 

13. ROZDZIAŁ 15 - ZAŁĄCZNIKI  

Integralną część niniejszego Zapytania ofertowego stanowią poniższe Załączniki:  

1) Załącznik nr 1 - Formularz oferty, 

2) Załącznik nr 2 – Wzór umowy.  

Z poważaniem 

 

Jacek Kobus 
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Załącznik nr 1 

do Zapytania ofertowego nr 23/2018 

 

FORMULARZ OFERTY  

……………………………… 

(pieczęć Oferenta) 

 

BGK Nieruchomośc” S.A.  

ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa 

 

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe dotyczące postępowania pn. „ochrony fizycznej osób i mienia oraz 

monitoringu na terenie placu budowy inwestycji mieszkaniowej w Łodzi, przy ul. Składowej 38 i 40, oraz 

zapewnienia kontenera „stróżówki” (dalej „Postępowanie”), nr 23/2018 

My niżej podpisani: 

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

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

działając w imieniu i na rzecz: 

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

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

 (nazwa (firma) i dokładny adres Oferenta/Oferentów) 

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy i dokładne adresy 

wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) 

Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktu z Zamawiającym: …………………………………………………………. 

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

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie i na zasadach szczegółowo określonych w 

Zapytaniu ofertowym dot. Postępowania. 

 

Nadto oświadczamy, że: 

1) zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym dot. Postępowania i uznajemy się za związanych 

określonymi w niej postanowieniami i zasadami Postępowania, 

2) jesteśmy związani ofertą przez okres wskazany przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym,  
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3)  zapoznaliśmy się ze Wzorem umowy i nie wnosimy w stosunku do niego żadnych uwag, a w 

przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy zgodnie z tym wzorem, 

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

4) zdobyliśmy informacje konieczne do właściwego wykonania zamówienia oraz zapoznaliśmy się z 

materiałami źródłowymi, 

5) mamy niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał ekonomiczny, finansowy i techniczny oraz 

osoby zdolne do wykonania zamówienia, 

6) jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

7) wobec reprezentowanego przez ze mnie/nas podmiotu nie zaistniała żadna ze wskazanych poniżej 

okoliczności, tj.: 

w stosunku do Oferenta otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie  

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację 

majątku Oferenta lub sąd zarządził likwidację majątku Oferenta w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z 

dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem Oferenta, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 

likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku  

w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 

233, z późn. zm.), 

Jeśli zaistniała któraś z wymienionych w niniejszym pkt przesłanek, Oferent zobowiązany jest 

wykreślić treść niniejszego pkt i wskazać w uwagach poniżej, która przesłanka zachodzi wobec 

niego. 

Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8) zwrotu wadium w pieniądzu (jeśli było wymagane) należy dokonać na numer rachunku bankowego 

…………………….………………………………………… w banku: ……………………………………………………  

9) pełnomocnikiem Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia dla 

potrzeb Postępowania jest: ……………………………….…………………………………………………………… 

(wypełniają jedynie Oferenci składający wspólną ofertę) 

 

zgodnie z wymogami określonymi w Zapytaniu ofertowym, oferujemy cenę zgodnie z wypełnioną 

poniżej tabela cenową: 

 

netto: ................................................................................... zł  

słownie netto: ......................................................................... 

podatek VAT ......% tj. ............. zł  

brutto: ................................................................................ zł  

słownie brutto: ......................................................................  

 

w tym monitoring placu budowy w dni robocze w godz. 7.00 – 18.00: 

 

netto: ................................................................................... zł  

słownie netto: ......................................................................... 
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podatek VAT ......% tj. ............. zł  

brutto: ................................................................................ zł  

     słownie brutto: …................................................................... 

 

Tabela cenowa (opcja, jeśli dotyczy): 

Lp. Przedmiot zamówienia 
Ilość 

 

 

J.m. 

Cena 

jednostkow

a netto 

Wartość 

netto 

VAT w 

% 

Wartość 

brutto 

1 Usługa ochrony 1 miesiąc     

2 Zapewnienie kontenera 1 miesiąc     

3 Zapewnienie monitoringu 1 miesiąc     

RAZEM    

 
Kwoty należy podać w złotych polskich, do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając zgodnie z zasadami rachunkowymi. 

 

ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty są: 

1) .................................................................................................... 

2) .................................................................................................... 

3) .................................................................................................... 

4) .................................................................................................... 

5) .................................................................................................... 

6) .................................................................................................... 

 

Oferta zawiera ______ ponumerowanych stron. 

 

      _____________________dn. ________________ 

 

 

__________________________________ ____________________________________________ 

/pieczęć Oferenta/ /czytelny podpis i pieczęć osoby  umocowanej 

do dokonywania  czynności w imieniu Oferenta/ 
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Załącznik nr 2  

do Zapytania ofertowego nr 23/2018 

 

Wzór umowy 

 

UMOWA NA USŁUGI OCHRONY MIENIA 

zawarta w Warszawie dnia ……………………. 2018 r., pomiędzy: 

FSMnW Inwestycje Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul.  Przeskok 2, 00-038 Warszawa, wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000563440, NIP: 7010491500, 

kapitał zakładowy wpłacony w całości w wysokości 3.428.000 zł; reprezentowanym przez:- Filipa Krupę 

– Prezesa Zarządu, 

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, 

a: 

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

zwaną dalej "Wykonawcą",  

§ 1 

Zakres Umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia fizycznej ochrony oraz 

całodobowego monitoringu obiektu, należącego do Zamawiającego, określanego mianem Placu 

budowy inwestycji, zlokalizowanego na terenie nieruchomości położonej przy ul. Składowej 38 i 

40 w Łodzi. Strony zgodnie oświadczają, że Plac budowy inwestycji obejmuje także teren zaplecza 

budowy wraz ze wszystkimi znajdującymi się na tym terenie obiektami. 

2. Obowiązkiem Wykonawcy jest świadczenie z należytą starannością i z uwzględnieniem wymogów 

Zamawiającego usług ochrony mienia znajdującego się na terenie Placu budowy inwestycji. 

Wyliczenie podstawowych obowiązków Wykonawcy znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszej 

Umowy (Zakres Obowiązków Wykonawcy). 

3. Wykaz posterunków służby ochrony i harmonogram świadczenia usług ochrony przedstawia 

załącznik nr 1 do Umowy. 

§ 2 

Nadzór umowy 

1. Wykonawca zapewni, że czynności określone w § 1 oraz w załączniku nr 2 do niniejszej Umowy 

będą wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie doświadczenie oraz umiejętności, o 

dobrym stanie zdrowia umożliwiającym wypełnianie przewidzianych zadań. 

2. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego dokona zmian personalnych ochrony. 

3. Na Wykonawcy ciąży obowiązek pisemnego poinformowania Zamawiającego o każdym zamiarze 

dokonania zmian w obsadzie personalnej. 

4. Informacja ta, zawierająca dane personalne osób, winna dotrzeć do Zamawiającego na 5 (pięć) 

dni przed dokonaniem zamierzonych zmian. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprzeciwu. 
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5. Do kontaktów i przekazywania uwag, wynikających z postanowień niniejszej Umowy oraz do 

kontroli realizacji usługi i jakości pracy pracowników Wykonawcy, oraz do zgłaszania Wykonawcy 

wszelkich informacji wedle niniejszej Umowy, ze strony Zamawiającego wyznaczony jest p. Paweł 

Kaim nr tel. 512 706 948. 

 

 

§ 3 

Czas trwania umowy 

1. Umowę zawiera się na czas określony, tj. od dnia podpisania do dnia 31.05.2018 r. 

2. Strony mogą rozwiązać niniejszą Umowę przed upływem okresu na jaki została zawarta, w trybie 

porozumienia Stron. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy bez zachowania terminów 

wypowiedzenia w przypadkach: 

a) niewykonywania lub nienależytego wykonywania usługi przez Wykonawcę; 

b) ciężkiego naruszenia przez Wykonawcę przepisów BHP lub przeciwpożarowych; 

c) niezapewnienia odpowiednich osób do świadczenia usług ochrony. 

4. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia w 

przypadku, gdy Zamawiający zalega z zapłatą za cały okres miesięczny powyżej 50 dni, pomimo 

wyznaczenia przez Wykonawcę na piśmie dodatkowego terminu do zapłaty, nie krótszego niż 7 

dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego wezwania. 

5. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od niniejszej Umowy, ze skutkiem ex tunc, w 

terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, jeżeli Wykonawca: 

a) nie podejmie wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy w umówionym terminie, 

b) osoby realizujące zakres Umowy nie będą posiadały odpowiedniego doświadczenia oraz 

umiejętności, a ich stan zdrowia nie będzie umożliwiał  wypełnienia przewidzianych zadań. 

 

§ 4 

Wynagrodzenie 

1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonaną usługę w wysokości …………………… zł 

(słownie: ……………………….. złotych) netto za każdy pełny miesiąc realizacji Umowy. 

2. Wynagrodzenie zostanie powiększone o podatek VAT. 

 

§ 5 

Warunki płatności 

1. Należność Wykonawcy za wypłaconą fakturę będzie płacona na podstawie comiesięcznej faktury 

VAT, wystawionej przez Wykonawcę zgodnie z przepisami VAT. 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność na konto Wykonawcy: ……………………………. w 

terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury. 

3. W przypadku zwłoki w zapłacie należności Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za każdy dzień 

zwłoki. 

4. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Wykonawca nie będzie dokonywał przelewu wierzytelności przysługujących mu względem 

Zamawiającego na osoby trzecie. 

6. Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że są płatnikami podatku VAT.. 
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§ 6 

Zakres odpowiedzialności 

1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu powstałe w następstwie działań 

wojennych, aktów terroryzmu, kataklizmów natury (np. huragan) oraz wynikłe z braku realizacji 

przez Zamawiającego pisemnie uzgodnionych czynności poprawiających stan zabezpieczenia 

obiektów wpływających na bezpieczeństwo chronionego obiektu. 

2. Wykonawca posiada polisę ubezpieczeniową na kwotę …………………………………….. zł 

(słownie:…………………………………………) obejmującą działalność w zakresie przedmiotu niniejszej 

umowy i zobowiązuje się utrzymać umowę ubezpieczenia przez okres trwania niniejszej umowy, 

jak też nie zmniejszać jej zakresu. 

3. Termin podjęcia decyzji w sprawie wypłaty przez Wykonawcę odszkodowania za szkodę wynosi 7 

(siedem) dni od daty zgłoszenia żądania przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający może wstrzymać regulowanie opłat za wykonaną usługę na rzecz Wykonawcy w 

przypadku powstania szkody, gdy toczy się postępowanie wyjaśniające w sprawie okoliczności i 

przyczyny powstania szkody. 

§ 7 

Zobowiązania Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

a) informowania Wykonawcy o wszystkich sytuacjach zwiększających ryzyko powstawania 

szkody w chronionym mieniu, 

b) utrzymywania w należytym stanie zabezpieczenia obiektu, 

c) powiadomienia pracownika ochrony o szczególnych zabezpieczeniach w chronionym 

obiekcie i instrukcjach zabezpieczających przed narażeniem życia i zdrowia, 

2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w takim zakresie, w jakim szkoda została 

spowodowana nienależytym zabezpieczeniem Placu budowy inwestycji przez Zamawiającego, o 

ile Wykonawca zwrócił uwagę na piśmie Zamawiającemu wskazując na istniejące 

nieprawidłowości wraz podaniem ich zakresu i dokładnej lokalizacji. 

 

§ 8 

Siła wyższa 

1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę spowodowaną wystąpieniem siły wyższej. 

2. Przez siłę wyższą rozumiemy wszelkie okoliczności o nadzwyczajnym charakterze (takie jak np.: 

huragan, wojna), którym Wykonawca nie mógł zapobiec. 

3. Wykonawca może powołać się na siłę wyższą, o ile niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o 

zaistniałych okolicznościach. 

 

§ 9 

Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne w wysokości 50% wynagrodzenia 

miesięcznego, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 

2. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość szkody przekroczy 

wysokość kar umownych. 

 

§ 10 

Obowiązki Zamawiającego w razie powstania szkody 
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1. Zamawiający zobowiązany jest zgłosić powstanie szkody nie później niż w terminie 2 dni roboczych 

od chwili jej ujawnienia do Wykonawcy.  

2. Zamawiający zobowiązany jest nadto sporządzić w następnym dniu roboczym od chwili 

ujawnienia szkody protokół z postępowania wyjaśniającego. Przy sporządzaniu protokołu będą 

uczestniczyli przedstawiciele Wykonawcy, jednakże ich niestawiennictwo jak i odmowa 

podpisania nie wyłączają możliwości sporządzenia protokołu. 

§ 11 

Ustalenia i wypłata odszkodowania 

1. Odpowiedzialność za niewywiązanie się lub nienależyte wywiązanie się z Umowy przez 

Wykonawcę ustala się na podstawie protokołu z postępowania wyjaśniającego ustalającego 

okoliczności powstania szkody oraz wysokość szkody, opartą na podstawie dokonanych ustaleń 

oraz rynkowej wartości mienia.  

2. Odszkodowanie będzie pokrywało pełną szkodę, jaką Zamawiający poniósł w związku z 

niewywiązaniem się lub nienależytym wywiązaniem się przez Wykonawcę z jego obowiązków. 

§ 12 

Dodatkowe postanowienia umowy 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

3. Sprawy wynikające ze stosunku objętego Umową rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla 

Zamawiającego. 

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

Załączniki: 

1) Załącznik nr 1 (Wykaz Posterunków i Harmonogram Prac) 

2) Załącznik nr 2 (Zakres Obowiązków Wykonawcy) 

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY: 
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ZAŁĄCZNIK Nr 1 

do Umowy  

 

 

WYKAZ POSTERUNKÓW I GODZINY PRACY 

L.p. Posterunek 
Godziny wykonania usługi 

Wielkość obsady 
Pn-Pt Sob Nd - Święta 

1 
Dyżurka 

ochrony 
18.00 - 07.00 całodobowo całodobowo 

jeden pracownik 

ochrony na jednej 

zmianie 

Godziny wykonania usługi mogą ulec zmianie na zlecenie Zamawiającego. 
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ZAŁĄCZNIK Nr 2 

do Umowy  

ZAKRES OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY 

W ogólności Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ochrony Placu budowy inwestycji 

zarówno przed zniszczeniem czy też uszkodzeniem mienia jak i przed jego zaborem. Wykonawca 

zobowiązuje się także do zabezpieczenia funkcjonowania przekazanego mu do ochrony obszaru przed 

działaniem osób, które zmierzają do naruszenia przepisów porządkowych, obowiązujących na 

chronionym terenie. Wykonawca będzie wykonywał swoje obowiązki z należytą starannością, 

wynikającą z jego profesjonalnego charakteru. 

W szczególności Wykonawca wypełnia swoje obowiązki przez: 

a) skierowanie pracownika ochrony do pilnowania obiektów w dniach i godzinach określonych w 

załączniku nr 1, 

b) kontrolowanie prawidłowości pełnienia ochrony przez pracownika ochrony w czasie służby, 

c) pisemne zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich braków lub naruszeń odnośnie stanu 

zabezpieczenia mienia na ochranianym obiekcie, 

d) ochrona obiektów przed rabunkiem, zagrożeniem wybuchu, pożarem, napadem, kradzieżą, 

dewastacją, zalaniem, 

e) interwencja w przypadku ingerencji osób z zewnątrz zagrażającej zniszczeniem, kradzieżą lub 

innym naruszeniem substancji chronionego mienia, 

f) podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku stwierdzenia zakłóceń porządku na terenie 

chronionego obiektu, w tym uniemożliwianie wstępu osobom będącym pod wpływem alkoholu 

bądź środków odurzających, osobom zachowującym się w sposób agresywny, osobom nieletnim 

oraz osobom, które nie posiadają uprawnień do wstępu, 

g) czynności sprawdzające wobec osób wchodzących i wychodzących oraz pojazdów wjeżdżających 

i wyjeżdżających na (z) teren (-u) objęty (-ego) ochroną (monitorowanie przepływu osób i 

pojazdów przez chronione obiekty) 

h) nadzór i niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu o wszelkich zdarzeniach mogących wpłynąć na 

substancję chronionego mienia, w szczególności o pożarze, zalaniu, wycieku itp. oraz o zagrożeniu 

ich powstania, 

i) sprawowanie kontroli nad legalnością wynoszenia z budynków sprzętu i wartościowych 

przedmiotów, 

j) niedopuszczenie do wnoszenia na teren ochranianych obiektów materiałów niebezpiecznych, 

materiałów przeznaczonych do sprzedaży lub rozpowszechniania, 

k) obchody chronionego obiektu, 

l) monitoring chronionego obiektu, 

m) przechowywanie i udostępnianie na każde żądanie Zamawiającego zapisu z monitoringu przez 

okres 14 dni 

n) zachowywania w tajemnicy i nie przekazywania osobom trzecim wszelkich informacji dotyczących 

Zleceniodawcy, w szczególności informacji związanych z podejmowanymi interwencjami w 

strzeżonym i ochranianym obiekcie, jak i przed obiektem, 

o) niezwłocznego powiadomienia odpowiednich organów (Policja, Straż Pożarna itp.) w wypadku 

wystąpienia okoliczności uzasadniających dokonanie wezwania. W takim przypadku Wykonawca 

ma także obowiązek niezwłocznego zawiadomienia przedstawiciela Zamawiającego. 

 


