Jelenia Góra, dnia 16 czerwca 2021 roku
Numer sprawy: 7/2021
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.
zmianami) określonego w art. 4 p. 8.
W związku z planowanym udzieleniem zamówienia Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze prosi o przedstawienie
oferty cenowej w następującym zakresie:
Przedmiotem zamówienia jest:
Codzienna usługa ochrony obiektu Zamawiającego zlokalizowanego w Kowarach, przy
ul. Górniczej 22, w godzinach od 22:00 do 6:00 dnia następnego.
Wspólny Słownik Zamówień: 79710000-4 Usługi ochroniarskie.
Termin wykonania zamówienia: od 01.07.2021 r. do 30.06.2023 r.
Cenę za zrealizowanie niniejszego zamówienia należy obliczyć zgodnie z Formularzem
cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zamówienia.
Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która
przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego
nie przysługują środki odwoławcze.
Opis warunków, jakie musi spełniać wykonawca:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium
Cena brutto

Waga
100 %

Miejsce i termin składania ofert:
oferty należy składać do dnia: 21 czerwca 2021 roku do godz. 11:00 w siedzibie
Zamawiającego tj. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu
Specjalistycznym MSWiA w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 69-71, 58-560 Jelenia Góra,

sekretariat, budynek „E” lub wysłać faksem na numer: 075 6435741, lub pocztą elektroniczną
na adres: sekretariat@szpitalmsw.net
Niniejsze zaproszenie oraz wszystkie dokumenty do niego dołączone mogą być użyte jedynie
do sporządzenia oferty.
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z formularzem ofertowym (załącznik nr 1):
1) Koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie usług ochrony fizycznej osób i mienia, monitoringu, montażu i konserwacji
systemów ochrony elektronicznej.
2) Polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia.
Wymagane dokumenty załączone do oferty mogą być przedstawiane w formie oryginału lub
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta tj. przez osobę
uprawnioną do jego reprezentowania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie
potwierdzonej kopii dokumentu w przypadku, gdy przedstawiona kserokopia dokumentu
będzie budziła wątpliwości, co do jej prawdziwości.
Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest:
Michał Piwowarski – Specjalista – tel. 075 6435785,
faks 075 6435741,
Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:
Nr 1 – Formularz ofertowy,
Nr 2 – Formularz cenowy,
Nr 3 – Wzór umowy.

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Paweł
Majcher
Data: 2021.06.16 14:31:22 CEST
……………………………………
(Kierownik Zamawiającego)

Załącznik nr 1, nr sprawy 7/2021

FORMULARZ OFERTOWY
Na: usługę ochrony obiektu i mienia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze zlokalizowanego w Kowarach przy
ul. Górniczej 22.
Nazwa oferenta ..…………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
Siedziba oferenta …………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………….
Telefon ……………………….….………,Faks ………………..……………………
Adres poczty elektronicznej …………………………..…………………………….
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Codzienna usługa ochrony obiektu Zamawiającego zlokalizowanego w Kowarach
przy ul. Górniczej 22, w godzinach od 22:00 do 6:00 dnia następnego.
2. Termin wykonania zamówienia: od 01.07.2021 r. do 30.06.2023 r..
W związku z opublikowanym zaproszeniem z dnia 16 czerwca 2021 roku, do złożenia
oferty na usługę ochrony, składamy naszą ofertę:
Wartość całej oferty wynosi: …………..………….. zł (brutto),
(słownie: …………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………..…………. złotych)
w tym podatek VAT: ………………………. zł.
Termin ważności oferty upływa dnia: ………………………. .
……………………….………, dnia ……………………..
(miejscowość)

(data)

…………..……..……
(podpis)

Załącznik nr 2, numer sprawy 7/2021

FORMULARZ CENOWY
Na: usługę ochrony obiektu i mienia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze zlokalizowanego w Kowarach przy
ul. Górniczej 22.
Nazwa oferenta ..…………………………………………………….……………….
………………………………………………………………………………………….
Siedziba oferenta …………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
Telefon ……………………….….………,Faks ………………..……………………
Adres poczty elektronicznej …………………………..…………………………….
Cena ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
L.p.

Przedmiot

Ilość

1

2
Codzienna usługa ochrony
obiektu Zamawiającego
zlokalizowanego
w Kowarach, przy ul.
Górniczej 22, w godzinach
od 22:00 do 6:00 dnia
następnego.

3

1.

Cena
jedn.
netto
4

Netto (kol
3x4)

Kwota
VAT

Brutto (kol
5+6)

5

6

7

24
m-ce
(5840
godzin)

Ogółem
Wartości z wiersza ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.
………………………………………………..
(data i czytelny podpis wykonawcy)

Załącznik nr 3, numer sprawy 7/2021
UMOWA

Nr …./06/2021

zawarta w dniu …. czerwca 2019 roku w Jeleniej Górze pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem Specjalistycznym
MSWiA w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 69/71, 58-560 Jelenia Góra,
(nr identyfikacyjny NIP: 611-22-23-286),
reprezentowanym przez:
Dyrektora Szpitala – …………………………………
przy kontrasygnacie Głównego Księgowego – ……………………………………
zwanym dalej Zamawiającym
a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(nr identyfikacyjny NIP: …………………….),
reprezentowanym przez:
…………………………………………..
zwanym dalej Wykonawcą
Umowa niniejsza została zawarta na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.
zmianami) w wyniku rozstrzygnięcia w dniu ….. czerwca 2021 roku postępowania na
wykonanie zamówienia.
Strony zgodnie postanawiają co następuje:

§1
1.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje ochronę mienia Zamawiającego
w następującym zakresie:
Codzienna usługa ochrony obiektu Zamawiającego zlokalizowanego w w Kowarach, przy
ul. Górniczej 22, w godzinach od 22:00 do 6:00 dnia następnego w okresie 24 miesięcy od
dnia obowiązywania niniejszej umowy.
2. Wykonawca w toku realizacji umowy gwarantuje jej wykonanie z należytą
starannością i zgodnie z normami i przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.
3. Wykonawca jest zobowiązany do ścisłego współdziałania z pracownikami
wskazanymi przez Zamawiającego.
4. Pracownikami wskazanymi przez Zamawiającego do współdziałania z Wykonawcą
są: …………………… – St. Specjalista ds. Inwestycji i Remontów, tel. 75 6435 785,
fax 75 6435 741.

5. Pracownikiem wskazanym przez Wykonawcę do współdziałania z Zamawiającym jest
……………………………….. – tel. ………………………, tel. kom.
……………………………, fax ………………………………….
§2
W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:
1. Zamawiający informuje Wykonawcę o zidentyfikowanych nowych zagrożeniach –
czynnikach niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych, na które mogą być narażeni
pracownicy Wykonawcy.
Wykonawca zaopatruje pracowników w umundurowanie, obuwie, odzież roboczą, odzież
ochronną a także środki ochrony indywidualnej oraz środki łączności,
2. Przedstawiciel Wykonawcy, osoba bezpośrednio kierująca pracownikami przeprowadza
instruktaż stanowiskowy z zakresu bhp.
3. Zamawiający zapoznaje pracowników Wykonawcy z procedurami i instrukcjami u niego
obowiązującymi.
§3
1.
2.

3.
4.
5.

6.

Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą lub włamaniem, rabunkiem
i dewastacją chronionego mienia w trakcie realizacji umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe z winy
pracowników Wykonawcy w następstwie niewłaściwego wypełniania obowiązków
określonych umową lub celowego działania
Wykonawca zobowiązuje się do posiadania aktualnej polisy ubezpieczeniowej w
zakresie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
mających wpływ na stan bezpieczeństwa Zamawiającego.
Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony przetwarzanych
danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz 926 z póź. zm.)
Zamawiający określa, że dane osobowe przetwarzane przez Wykonawcę w ramach
realizacji Umowy mogą być wykorzystywane przez niego wyłącznie w celu realizacji
Umowy.
§4

1.Strony ustalają, że zryczałtowane wynagrodzenie brutto za wykonaną usługę ochrony
obiektów
i
mienia
Zamawiającego
wynosi
…………..
zł,
(słownie:
………………………………………………………………….) miesięcznie.
2.
Zmiana wartości przedmiotu umowy, o której mowa w punkcie 1 może nastąpić
w przypadkach:

zmiany stawek podatku VAT,

3.

Zapłata za usługę będzie dokonywana w okresach miesięcznych przelewem na konto
wskazane przez Wykonawcę w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
§5

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości umowy
brutto podanej w § 4 ust. 1, w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy z winy
Wykonawcy.
2.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy
brutto podanej w § 4 ust. 1, za każdorazowy przypadek nienależytego wykonania umowy.
3.Przez nienależyte wykonanie umowy rozumie się wszelkie naruszenia prawa i postanowień
niniejszej umowy, a zwłaszcza zaniedbania powstałe przy realizacji umowy ze strony
Wykonawcy, które spowodują straty w ochranianym mieniu lub substancji budynków,
a w szczególności zaniedbanie lub zaniechanie podjęcia działań mających na celu ochronę
mienia Zamawiającego przed kradzieżą lub zniszczeniem, nie podjęcie stosownych działań
mających na celu zmniejszenie do minimum powstałych szkód bądź też niewłaściwe
zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz nie powiadomienie stosownych służb o wystąpieniu
zagrożenia lub szkody.
4.Nienależyte wykonywanie umowy przez Wykonawcę stanowić będzie podstawę do
odstąpienia Zamawiającego od niniejszej umowy i zobowiązania Wykonawcy do zapłacenia
kary umownej, o której mowa w ust. 1.
§6
Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę na piśmie, niezwłocznie
o wszystkich zmianach warunków umowy, a w szczególności o:




zmianie konta bankowego,
zmianie nazwy jednostki lub jej siedziby,
charakteru użytkowanego obiektu lub jego przeznaczenia.
§7

1. Umowę niniejszą zawierają obie strony na czas określony od dnia 1 lipca 2021r. do
dnia 30 czerwca 2023r.
2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 60 dniowego
okresu wypowiedzenia.
3. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za zgodną wolą obu stron.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn
zawinionych przez Wykonawcę, w szczególności w razie rażącego naruszenia przez
Wykonawcę postanowień niniejszej umowy.
5. Nie uiszczenie zapłaty dwóch kolejnych faktur w terminie powoduje wstrzymanie
świadczenia usług określonych w paragrafie 2.
6. Umowa zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym z chwilą likwidacji
zakładu, będącego stroną umowy.

§8
1.Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian
wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub
zmiany te są korzystne dla zamawiającego.
2.Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna.

§9
1.W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2.W razie utraty przez Wykonawcę koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie usług ochrony osób i mienia umowa niniejsza wygasa z mocy prawa, co rodzi
skutki przewidziane w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z jego winy, określone
w § 5 ust. 1.
§10
1.W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
2.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3.Ewentualne spory dotyczące realizacji postanowień umowy rozstrzygać będzie Sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§11
Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egz.
otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

Wykonawca:

Zamawiający:

