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I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO. 

Miejski O środek Pomocy Rodzinie 
ul. Próchnika 34 
97-300 Piotrków Tryb. 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 

 
Zamówienie będzie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego , zgodnie z art. 
10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2010  r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), zwanej dalej ustawą. 
 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia 
poprzez konwojowanie gotówki, ochrony kasy z bronią oraz elektronicznego 
monitorowania 2 obiektów wraz z konserwacją zainstalowanego systemu. 
 Konwojowanie gotówki  odbywa się we wszystkie dni robocze na terenie 
Piotrkowa Trybunalskiego w godzinach 8.00 – 9.00 i polega na ochronie kasjera, 
który pobiera gotówkę z banku i przewozi ją do siedziby Zamawiającego tj.  
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Zespół Świadczeń Rodzinnych ul. Sienkiewicza 
16 A, 97-300 Piotrków Tryb. i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Próchnika 34, 97-
300 Piotrków Tryb. Konwojowanie gotówki winno odbywać się pojazdem 
samochodowym Wykonawcy przystosowanym do przewoŜenia gotówki o wartości do 
1 jednostki obliczeniowej. Osoba transportująca gotówkę winna być ochraniana 
przez co najmniej 1 pracownika ochrony, który powinien być uzbrojony.  
 Ochrona kasy  w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie 
Trybunalskim ul. Próchnika 34 odbywa się na specjalne zlecenie Zamawiającego 
przez ok. 5 dni roboczych w miesiącu w godzinach od 9.00 do 14.00. 
 Elektroniczne całodobowe monitorowanie obiektów  odbywa się poprzez 
zainstalowane w obiektach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie urządzenia 
przystosowane do całodobowego monitorowania obiektów drogą radiową i 
telefoniczną oraz całodobową reakcją patrolu interwencyjnego, polegającego na 
dojechaniu do obiektu monitorowanego i zabezpieczenie mienia na miejscu 
zdarzenia przez patrol grupy interwencyjnej do czasu przyjazdu policji oraz 
właściciela – nie dłuŜej niŜ przez 3 godziny od chwili powiadomienia Zamawiającego. 
Obiekty objęte elektronicznym monitorowaniem to: 
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim ul. Próchnika 34 
- Centrum Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Piotrkowie 
Trybunalskim Al. 3-go Maja 31. 
 Konserwacja zainstalowanego sprz ętu  do monitorowania obiektów winna 
odbywać się raz na trzy miesiące w kaŜdym obiekcie i winna być potwierdzona 
stosowanym protokołem. 
 
Świadczenie usług będących przedmiotem zamówienia odbywać się będzie w 
okresie od 1 marca 2012 r. do 31 marca 2014 r. 
Usługi będą prowadzone zgodnie z postanowieniami określonymi w ustawie o 
ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. z 2005 r. nr 145, poz. 1221 
ze zmianami). 
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IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA. 

1. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych.  
2. śadna z części zamówienia nie moŜe być powierzona podwykonawcom. 

V. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁN IA 
JĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 UST AWY. 

Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości zamówień uzupełniających, o których mowa  
w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2010  r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami). 

VI. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ 
MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZ Ą ODPOWIADAĆ OFERTY WARIAN-
TOWE, JEśELI ZAMAWIAJ ĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE. 

Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości złoŜenia oferty wariantowej. 

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

Wymagany termin wykonania zamówienia: 1 marca 2012 r. do 31 marca 2014 r. 
 

VIII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU   
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
1) posiadają uprawnienia w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia; 
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a 

takŜe dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia; 
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
5) posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie kontraktu i 

deliktu na sumę ubezpieczenia nie niŜszą niŜ 500.000 zł 
 

2. Ocena spełnienia warunków określonych w ust. 1 nastąpi na podstawie 
dokumentów wymienionych w pkt. IX SIWZ. 

IX. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU. 

1. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
wymagane na podstawie art. 44 w związku z art. 22 ust. 1 ustawy, zgodnie z 
załącznikiem Nr 2 do SIWZ – złoŜone w formie oryginału i podpisane przez 
osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy. 

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert – złoŜony w formie oryginału lub 
kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do 
reprezentowania wykonawcy. 

3. Oświadczenie o uiszczeniu naleŜnych podatków, opłat i składek wobec ZUS i 
Urzędu Skarbowego.  
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4. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
kontraktu i deliktu na sumę ubezpieczenia nie niŜszą niŜ 500.000 zł Wykonawca 
zobowiązany jest przedłoŜyć Zamawiającemu bezpośrednio przed 
podpisaniem umowy . 

5. Koncesja wydana przez MSWiA w zakresie usług ochrony osób i mienia złoŜona 
w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez 
osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy. 

6. Potencjał kadrowy Wykonawcy wraz z opisem kwalifikacji niezbędnych do 
wykonania zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. 

7. Wykaz waŜniejszych prac wykonywanych w ciągu ostatnich 3 lat – zgodnie z 
załącznikiem nr 4 do SIWZ. 

 

X. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, 
Z PODANIEM ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY 
INTERNETOWEJ ZAMAWIAJ ĄCEGO, JEśELI ZAMAWIAJ ĄCY DOPUSZCZA 
POROZUMIEWANIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania do SIWZ oraz informacje 
Zamawiający i wykonawcy przekazują faksem.  

2. Numer faksu Zamawiającego (044) 733 – 90 – 03  

3. Zamawiający i wykonawca mogą Ŝądać od drugiej strony niezwłocznego 
potwierdzenia faktu otrzymania dokumentu lub informacji, o której mowa w pkt 1. 

4. Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ. 
Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy, jeŜeli zapytanie wpłynie do niego nie 
później niŜ na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający prześle 
treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ oraz zamieści 
wyjaśnienie na stronie internetowej www.mopr.piotrkow.pl. 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania 
ofert Zamawiający moŜe zmodyfikować treść dokumentów składających się na 
SIWZ. O zmianie powiadomi wszystkich Wykonawców, którym doręczono 
specyfikację oraz zmianę zamieści na stronie internetowej. 

XI. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA S IĘ 
Z WYKONAWCAMI. 

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami w godz. 9:00 – 15:00 jest 
Małgorzata Jóźwik – Główna Księgowa tel. 44 733 90 03 wew. 39. 

XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 

Zamawiający nie Ŝąda wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu. 

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

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

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 

1. Ofertę naleŜy złoŜyć na formularzu oferty stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ. 
2. Do oferty muszą być dołączone dokumenty wymienione w rozdziale IX SIWZ. 
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3. Ofertę naleŜy sporządzić w języku polskim, czytelnie z zachowaniem formy 
pisemnej. 

4. Zamawiający dopuszcza moŜliwość składania ofert równowaŜnych. 
5. Oferta musi być umieszczona w kopercie zewnętrznej i wewnętrznej 

zabezpieczonej przed otwarciem, posiadać nazwę i adres wykonawcy oraz 
napis: „Oferta na ochronę osób i mienia”. Znak sprawy: MOPR.III.23-231/1/2012 
Nie otwierać przed 14.02.2012 r. godz. 11.15.” 

6. Koperta zewnętrzna nie moŜe posiadać Ŝadnych oznaczeń wykonawcy. 
7. Oferty przesłane pocztą naleŜy umieścić w dodatkowej zewnętrznej kopercie, z 

tym, Ŝe za datę złoŜenia oferty przyjmowana będzie data wpływu oferty zgodnie z 
pkt. XV.1. i XV.2. SIWZ. 

8. KaŜdy z wykonawców moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę. 
9. KaŜdy z wykonawców moŜe złoŜyć ofertę na całość zamówienia. 
10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty musza być parafowane przez 

osobę podpisującą ofertę. 
11. W przypadku, gdy ofertę (formularz oferty oraz wszystkie dokumenty) podpisuje 

lub potwierdza za zgodność z oryginałem inna osoba (osoby) niŜ uprawniona do 
reprezentowania wykonawcy, co wynika z aktualnego odpisu z właściwego 
rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, naleŜy załączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo lub 
upowaŜnienie. Pełnomocnictwo lub upowaŜnienie naleŜy złoŜyć w formie 
oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę 
uprawnioną do reprezentowania wykonawcy. 

12. Potwierdzenie dokumentu za zgodność z oryginałem musi zawierać 
sformułowanie „Za zgodność z oryginałem” lub podobne oraz podpis i pieczęć 
imienną osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy, na kaŜdej zapisanej 
stronie dokumentu.  

XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.  

1. Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Próchnika 34, Piotrków 
Tryb., sekretariat  MOPR I piętro pok. 20. 

2. Termin składania ofert upływa dnia 14.02.2012 r. o godz. 11.00. 
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pok. 24. 
4. Termin otwarcia ofert – 14.02. 2012 r. o godz. 11.15. 

XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 

Cenę oferty w kaŜdej części naleŜy obliczyć w następujący sposób: 
1. obliczyć wartość netto za przedmiot zamówienia, 
2. od wartości netto naleŜy obliczyć wartość podatku VAT wg stawki obowiązującej 

na dzień złoŜenia oferty,  
3. obliczyć wartość brutto (cenę) poprzez zsumowanie wartości netto i wartości 

podatku VAT, 
4. wartości naleŜy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym 

końcówki poniŜej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyŜsze 
zaokrągla się do 1 grosza. 

XVII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOG Ą BYĆ 
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJ ĄCYM A WYKONAWCĄ. 

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń z wykonawcą w walucie obcej tj. innej niŜ złoty 
polski. 
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XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 
PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 
KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT. 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 
Kryterium      Znaczenie kryterium 
Cena roboczogodziny strzeŜenia   20% 
Cena usługi konwojowania                40% 
Cena usługi elektronicznego monitorowania wraz z konserwacją   40% 

 
     Punkty za poszczególne kryteria wyliczane będą wg następujących wzorów: 

C = (cena najniŜsza : cena badana) x waga x 100% 

Cena oferty będzie rozumiana jako wartość brutto (wartość netto + wartość podatku 
VAT). 

XIX. INFORMACJA O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

Zamawiający nie przewiduje Ŝadnych formalności, które powinny zostać dopełnione 
po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALE śYTEGO WYKONANIA 
UMOWY. 

Zamawiający nie Ŝąda zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w 
przedmiotowym postępowaniu. 

XXI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTAN Ą WPRO-
WADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, 
JEśELI ZAMAWIAJ ĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM 
UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH 
WARUNKACH. 

Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 
zawieranej umowy zawiera projekt umowy stanowiący załącznik Nr 5 do SIWZ. 
 

XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
 

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a takŜe innemu podmiotowi, jeŜeli 
ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŜe ponieść 
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych zgodnie z art. 179 – 198g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010  r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami). 
 
 
Załączniki: 
Nr 1 – formularz oferty, 
Nr 2 – oświadczenie wymagane na podstawie art. 44 w związku z art. 22 ust. 1 ustawy, 
Nr 3 – potencjał kadrowy Wykonawcy, 
Nr 4 – wykaz waŜniejszych prac wykonywanych przez Wykonawcę, 
Nr 5 – projekt umowy.



  

      Załącznik nr 2 
 
 

…..................................................... 
(pieczęć wykonawcy*1) 

 
 

 
OŚWIADCZENIE 

wymagane na podstawie art. 44 w zwi ązku z art. 22 ust. 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2010  r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) 
 

do sprawy: MOPR.III.23-231/1/2012  
 
 

Przystępując jako wykonawca do postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia w trybie 
przetargu nieograniczonego 
 
oświadczam, Ŝe spełniam warunki udziału w post ępowaniu tj.  
1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności ; 

2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie konieczne do wykonywania 
określonej działalności; 

3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia; 

4) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
 
 
 
 
 
 
…..............................................  …............................................................... 

(miejscowość i data)     (podpis i pieczęć imienna*2) 
 
 
 
 
 
*1 – odcisk pieczęci firmowej, jeśli wykonawca się nią posługuje 

lub pełna nazwa wykonawcy; 
*2 – podpis i pieczęć imienna, jeśli wykonawca się nią posługuje 

lub w przypadku jej braku czytelny podpis. 
 



Załącznik Nr 1 
 

….................................................... 
(pieczęć wykonawcy*1) 

 
                                                     FORMULARZ OFERTY 

Do sprawy: MOPR.III.23-231/1/2012 
 

 
Przystępując jako wykonawca do postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia w trybie 
przetargu nieograniczonego  
składam nast ępującą ofert ę*2: 
 
1.Oferujemy wykonanie usług zgodnie przedstawionymi informacjami: 

- cena roboczogodziny strzeŜenia kasy  

 Cena netto ………………………………. 

 Podatek VAT ……………………………. 

 Cena brutto ……………………………… 

- cena usługi konwojowania 

Cena netto ………………………………. 

 Podatek VAT ……………………………. 

 Cena brutto ……………………………… 

- cena miesięcznego abonamentu elektronicznego monitorowania 2 obiektów wraz 

   z   konserwacją 

Cena netto ………………………………. 

 Podatek VAT ……………………………. 

 Cena brutto ……………………………… 

2. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeŜeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje 

do przygotowania oferty. 

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

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

 

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

(miejscowość i data)     (podpis i pieczęć imienna*2) 
 

 

 

*1 – odcisk pieczęci firmowej, jeśli wykonawca się nią posługuje lub pełna nazwa wykonawcy; 
*2 – podpis i pieczęć imienna, jeśli wykonawca się nią posługuje lub w przypadku jej braku 
czytelny podpis. 



Załącznik nr 3 
 
…..................................................... 

(pieczęć wykonawcy*1) 
 
 

 
Potencjał kadrowy Wykonawcy 

do sprawy: MOPR.III.23-231/1/2012 

 

Lp. Stanowisko StaŜ pracy Posiadana licencja Uwagi 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 

 

 

…..............................................  …........................................................... 
(miejscowość i data)     (podpis i pieczęć imienna*2) 

 

 

 

*1 – odcisk pieczęci firmowej, jeśli wykonawca się nią posługuje lub pełna nazwa wykonawcy; 
*2 – podpis i pieczęć imienna, jeśli wykonawca się nią posługuje lub w przypadku jej braku 
czytelny podpis. 



Załącznik nr 4 
 
…..................................................... 

(pieczęć wykonawcy*1) 
 
 

 
Wykaz wa Ŝniejszych prac wykonywanych przez Wykonawc ę 

do sprawy: MOPR.III.23-231/1/2012 

 

 

Lp. Wyszczególnienie prac 
wykonywanych przez Wykonawc ę 

Wartość Czas realizacji 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..............................................  …........................................................... 
(miejscowość i data)     (podpis i pieczęć imienna*2) 

 

 

 

*1 – odcisk pieczęci firmowej, jeśli wykonawca się nią posługuje lub pełna nazwa wykonawcy; 
*2 – podpis i pieczęć imienna, jeśli wykonawca się nią posługuje lub w przypadku jej braku 
czytelny podpis. 
 



  

 
Załącznik nr 5 

MOPR.III.23-231/1/2012 

 
 

P R O J E K T   U M O W Y  
 

zawarta w dniu …………..2012 roku w Piotrkowie Tryb. pomiędzy:  
Miejskim O środkiem Pomocy Rodzinie , z siedzibą w Piotrkowie Tryb.przy ul. 
Próchnika 34, reprezentowanym przez  
BoŜenę Tarczyńską – Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Rodzinie  
zwanym dalej „Zamawiaj ącym” ,  
a 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
zwanym dalej Wykonawc ą. 
 
Zamówienia dokonano w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 
oraz art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2010  r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami). 
 

§ 1 
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług: 
- stałej, całodobowej ochrony w postaci elektronicznego monitorowania obiektów 
Zamawiającego; 
- ochronie fizycznej pomieszczeń kasowych Zamawiającego w godzinach 
określonych i uzgodnionych pomiędzy stronami,  
- transportu chronionego wartości pienięŜnych pomiędzy siedzibą Zamawiającego tj. 
  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  Zespół Świadczeń Rodzinnych ul. Sienkiewicza 
16 A , 97-300 Piotrków Tryb. i  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  ul. Próchnika 34 ,  
97-300 Piotrków Tryb. a siedzibą banku w kaŜdy dzień roboczy w godzinach 8.00 – 
9.00, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i zapisami niniejszej umowy. 
2.     Obiekty chronione to: 
- budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim ul. 
Próchnika 34 
- siedziba Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Piotrkowie 
Trybunalskim Al. 3 – go Maja 31. 
 

§ 2 
Elektroniczne monitorowanie obiektów obejmuje całodobowe monitorowanie drogą 
radiową i telefoniczną lokalne systemy alarmowe oraz reakcję całodobową patrolu 
interwencyjnego jak równieŜ konserwację systemu monitorowania. 

§ 3 
Zasady monitorowania obiektów: 
a) W przypadku odebrania alarmu z obiektu monitorowanego, w zaleŜności od jego 
rodzaju zostaną podjęte następujące działania; 
- całodobowa reakcja patrolu interwencyjnego, polegająca na dojechaniu do obiektu 
monitorowanego w czasie nie dłuŜszym niŜ 10 minut oraz podjęcia przez 
pracowników ochrony Wykonawcy niezbędnych czynności interwencyjno - 
zabezpieczających, mających na celu ochronę Ŝycia, zdrowia i mienia 



  

Zamawiającego na terenie obiektu monitorowanego; 
- natychmiastowe powiadomienie odpowiednich słuŜb oraz pracowników 
Zamawiającego; 
- zabezpieczenie mienia na miejscu zdarzenia przez patrol grupy interwencyjnej 
dokonywany będzie do czasu przyjazdu policji oraz właściciela; 
- ponadto powiadomione zostaną osoby upowaŜnione przez Zamawiającego do 
interwencji w przypadku alarmu; 
- Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody w mieniu 
Zamawiającego powstałe w wyniku braku interwencji ze strony Wykonawcy w czasie, 
o którym wyŜej mowa oraz za szkody powstałe w wyniku nienaleŜytej realizacji 
przedmiotu zamówienia; 
b) Ponadto w ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do:  
- dokonywania, niezaleŜnie od sygnałów alarmowych otrzymywanych za 
pośrednictwem systemu monitorowania, rutynowych kontroli obiektu 
monitorowanego, które wykonywane będą przez grupę interwencyjno-patrolową 
Wykonawcy 
- sporządzanie na Ŝyczenie Zamawiającego, wydruku historii zdarzeń zaistniałych w 
obiekcie  
- przekazywania i otrzymywania na bieŜąco informacji od dyŜurnego stacji 
monitorującej o zaistniałych zdarzeniach oraz stanie systemu alarmowego w 
obiektach wymienionych w § 1.2, z zastrzeŜeniem, iŜ nastąpi to po podaniu przez 
Zamawiającego hasła, ustalonego załącznikiem do niniejszej umowy. 
c) Zamawiający zobowiązany jest utrzymać w pełnej sprawności lokalny system 
alarmowy w szczególności poprzez dokonywanie odpowiednich czynności 
konserwacyjnych. 
d) Zamawiający zobowiązany jest do przestrzegania godzin załączania i wyłączania 
lokalnego systemu alarmowego czasie wskazanym w załączniku do niniejszej 
umowy. W przypadku zmiany godzin tj. uzbrojenia lub rozbrojenia we wskazanych 
godzinach do obowiązku Zamawiającego naleŜy zadzwonić do Centrum 
Monitorowania i zgłosić ten fakt oraz podać ustalone hasło. Ustala się hasło dla 
Zamawiającego i odzew dla Wykonawcy, które zmienione będą okresowo w 
uzgodnieniu ze stronami. 
e) Włączenie lub wyłączenie lokalnego systemu alarmowego bez wywołania alarmu 
uznawane jest za operację dokonaną przez osobę upowaŜnioną. W takim przypadku 
Wykonawca nie będzie podejmował Ŝadnych działań. 
f) Za alarmy nieuzasadnione uznaje się sygnały z obiektu spowodowane przez 
uŜytkownika bez uzasadnionej przyczyny, a takŜe samoczynnie przez urządzenia z 
lokalnego systemu alarmowego, jeśli Wykonawca nie prowadzi konserwacji tych 
urządzeń.  
g) Dopuszcza się, bez konsekwencji określonych w pkt. VI: 
1/ wystąpienia w czasie pierwszego miesiąca uŜytkowania systemu, dwóch 
nieuzasadnionych alarmów 
2/ sprawdzenie dwukrotnie w ciągu roku, działania systemu monitorowania i grupy 
interwencyjnej poprzez wywołanie próbnego - fałszywego alarmu. 

§ 4 
Zasady konserwacji obiektów: 
a) Konserwacja odbywać się będzie raz na trzy miesiące, potwierdzone stosownym 
Protokołem. W przypadku zmiany okresu konserwacji, Zamawiający zostanie 
poinformowany o tym fakcie 7 dni wcześniej, oraz zostanie podpisany aneks do 
niniejszej umowy. 
b)Zamawiający ustanowi osobę odpowiedzialną za sprawy związane z bieŜącą 
obsługą techniczną: 



  

   - obiekt ul. Próchnika 34 
   - obiekt ul. Al. 3-go Maja 31  
c) W ramach opłaty za monitorowanie Zamawiającemu przysługuje prawo do:  
- kontroli stanu awaryjnych źródeł zasilania ( akumulatorów ), 
- kontroli poprawności działania radiowego systemu powiadamiania oraz systemu 
monitorowania  telefonicznego, 
- dokonania testu sygnalizatorów wewnętrznych i zewnętrznych, 
- dokonanie sprawdzenia działania przycisków napadowych ręcznych, noŜnych i 
bezprzewodowych, 
- zmiany ustawień parametrów systemu określonego a w szczególności zmiany 
indywidualnych kodów uŜytkownika, 
- sprawdzenia stanu fizycznego czujek ( uszkodzenia, pęknięcia, przysłonięcie ich 
przez przedmioty), 
- sprawdzenia, czy nie zaszły zmiany w charakterystyce pomieszczeń ( zmiana ich 
przeznaczenia, inne ustawienie ścianek działowych itp.), 
- sprawdzenia znajomości obsługi systemu przez personel. 

§ 5 
1. Zasady fizycznej ochrony obiektu: 
a) Świadczenie zbrojnej ochrony kasy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie ul. 
Próchnika 34 w godzinach od 9.00 do 14.00 wraz z utrzymaniem porządku, ciszy i 
dyscypliny na terenie obiektu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
b) Sposób wykonania usługi: 
     - obserwacja terenu, 
     - obchody terenu, 
     - interwencje w sytuacjach powodujących zakłócenia porządku i dyscypliny na     
terenie, 
     - współpraca z patrolem interwencyjnym  
c) Ochrona fizyczna oznacza stałą obecność pracowników ochrony w określonym 
czasie oraz wyznaczonym miejscu wykonujących zadania, mające na celu 
zapewnienie bezpieczeństwa Ŝycia i zdrowia, nietykalności osobistej osób oraz 
zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a takŜe 
przeciwdziałające powstaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz nie 
dopuszczające do wstępu osób nieuprawnionych na wydzielony do uŜytku 
słuŜbowego obszar obiektu i asystowanie przy przenoszeniu przez pracowników 
Zamawiającego wartości pienięŜnych. 
2. Transportowanie i ochrona wartości pienięŜnych oznacza wykonanie czynności 
określonych w przepisie Rozporządzenia MSWiA z 07.09.2010 r. w sprawie 
wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pienięŜnych 
przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki 
organizacyjne (Dz. U. nr 166 poz.1128). Odpowiedzialność Wykonawcy rozpoczyna 
się z chwilą pobrania przez pracownika Zamawiającego wartości pienięŜnych do 
czasu ich przekazania zgodnie ze zleceniem. 
3. Konwojowanie gotówki winno odbywać się pojazdem samochodowym Wykonawcy 
przystosowanym do przewoŜenia gotówki o wartości do 1 jednostki obliczeniowej. 
Osoba transportująca gotówkę winna być ochraniana przez co najmniej 1 – go 
pracownika ochrony, który powinien być uzbrojony. 
4. Odpowiedzialność Wykonawcy polega w tym przypadku na zapewnieniu 
bezpieczeństwa i ochrony transportowanych i konwojowanych wartości przed ich 
utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz ochronę pracownika Zamawiającego. 
5. Na pisemne lub w sprawach pilnych ustne polecenie Zamawiającego, Wykonawca 
jest zobowiązany do niezwłocznej wymiany pracownika, który wzbudza uzasadnione 
wątpliwości, co do rzetelności wykonywania swoich obowiązków słuŜbowych, a takŜe 



  

innych niepokojących zachowań. 
 

§ 6 
1. Stan osobowy, wyposaŜenie, umundurowanie i uzbrojenie pracowników ochrony 
wykonujących fizyczną ochronę obiektu, a takŜe sposób wykonywania ochrony będą 
wynikały z pisemnych ustaleń stron 
2. Wykonawca świadcząc przedmiotowe usługi będzie je wykonywał z zachowaniem 
najwyŜszej staranności wymaganej przy tego rodzaju działalności, a w szczególności 
zobowiązuje się do: 
a) przestrzegania zachowania tajemnicy wszelkich wiadomości niejawnych 
uzyskanych w związku z realizacją umowy, a takŜe po jej rozwiązaniu 
b) niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zagroŜeniach w 
chronionych obiektach 
c) wykonywania działań mających na celu zabezpieczenie i niedopuszczenie do 
zatarcia śladów oraz utraty dowodów zdarzeń związanych z ochroną obiektów 
d) prowadzenie zapisów w przeznaczonej do tego celu ksiąŜce o zaistniałych 
wydarzeniach 
e) ubezpieczenie działalności wynikającej z niniejszej umowy od odpowiedzialności 
cywilnej wobec Zamawiającego i osób trzecich 
f) niezwłocznego odsunięcia pracownika ochrony od pełnienia ochrony na wniosek 
Zamawiającego  
g) nie powierzania obowiązków wynikających z umowy osobom trzecim.  
 

§ 7  
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu odszkodowania do 
wysokości rzeczywistej i udokumentowanej szkody w razie gdy w wyniku 
nienaleŜytego wykonania bądź niewykonania przez Wykonawcę umowy 
Zamawiający poniósł szkodę materialną. 
2. Zapłata powyŜszej naleŜności przez Wykonawcę nastąpi w terminie 14 dni od 
otrzymania wezwania i udokumentowania zasadności Ŝądanej kwoty. 
3. Wykonawca oświadcza, Ŝe jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z 
tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, w 
razie wygaśnięcia umowy ubezpieczenia przed końcem realizacji przedmiotu umowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia nowego ubezpieczenia z zachowaniem 
ciągłości ubezpieczenia i do przedłoŜenia Zamawiającemu do wglądu oryginału 
wznowionego ubezpieczenia na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego. 
3. Wykonawca oświadcza, iŜ przez okres trwania umowy będzie posiadał 
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie kontraktu i deliktu na sumę nie 
niŜszą niŜ 500.000 zł. 
 

§ 8  
1. Za umówione czynności Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za 
jedną roboczogodzinę pracy pracownika ochrony kwotę netto …… ( słownie: 
……………………………………………………………. ) +  podatek VAT 23% tj. kwota 
………… (słownie: ………………………………………………..) kwota brutto …………. 
zł (słownie: ………………………………………………………………………..) 
Miesięczne wynagrodzenie z tego tytułu będzie wynikiem przemnoŜenia stawki za 
godzinę pracy pracownika przez miesięczną liczbę godzin pracy w danym obiekcie. 
 
2. Cena miesięcznego abonamentu za monitorowanie obiektów wraz z konserwacją 
urządzeń wynosi kwotę netto ………..…… (słownie: …………………………………… ) 
+ podatek VAT 23% tj. kwota ………… (słownie: ……………………………………) 



  

kwota brutto …………. zł (słownie: ………………………………………………………) 
 
3. Cena za roboczogodzinę konwojowania wartości pienięŜnych kwotę netto 
………..…… (słownie: …………………………………… ) + podatek VAT 23% tj. 
kwota ………… (słownie: ……………………………………) kwota brutto …………. zł 
(słownie: ………………………………………………………) . 
4. Wynagrodzenie o których mowa w ust.1, ust.2 i ust.3 będzie płatne na rachunek 
Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.  
5. Cena oferty określona stosowanie do wymagań specyfikacji zawiera wszystkie 
koszty realizacji zamówienia. 
 

§ 9 
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od 1.03.2012 r. do 31.03.2014 r. 
2. Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w razie: 
a) zwłoki Wykonawcy w wykonywaniu usług stanowiących przedmiot umowy dłuŜszej 
niŜ dwa dni, 
b) nie poprawienia jakości usługi w wyznaczonym terminie, 
c) ogłoszenia upadłości lub likwidacji majątku firmy Wykonawcy, a takŜe w przypadku 
prowadzenia wobec Wykonawcy postępowania egzekucyjnego w oparciu o 
prawomocny tytuł wykonawczy, 
d) raŜącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy. 
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie 
umowy nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili 
jej zawarcia, Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. 
4. W przypadku, o którym mowa w ust.4, Wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie 
wynagrodzenia naleŜnego z tytułu wykonania części umowy. 
5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca moŜe 
Ŝądać jedynie wynagrodzenia za usługi wykonane do dnia odstąpienia od umowy. 

 
 

§ 10  
1. Zmiana postanowień umowy moŜe nastąpić za zgodą stron wyraŜoną na piśmie 

pod rygorem niewaŜności takiej zmiany.  
2. Zgodnie z art. 144 ustawy Zamawiający dopuszcza moŜliwość zmiany 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zmiany 
obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT), lokali objętych usługa 
ochrony i monitoringu, godzin, w których będzie świadczona usługa . 

3. Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaŜności zmiana postanowień zawartej 
umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla 
Zamawiającego, jeŜeli przy ich uwzględnieniu naleŜałoby zmienić treść oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, Ŝe konieczność 
wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, której nie moŜna było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

  
§ 11 

1. Strony umowy zachowują w tajemnicy wszystkie informacje, które mają wpływ na 
stan bezpieczeństwa i prowadzoną działalność stron umowy w trakcie jej trwania 
jak i po jej rozwiązaniu. Informacje te traktowane są jako informacje niejawne.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania tajemnicy danych osobowych 
zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1997 r. o ochronie danych osobowych, 
wszelkich danych technicznych, organizacyjnych i innych dotyczących 



  

Zamawiającego uzyskanych w związku z realizacją umowy, niezaleŜnie od formy 
przekazania tych informacji oraz ich źródeł. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania uzyskanych informacji jedynie w 
celu realizacji umowy. 

 
§ 12  

1. Za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie umowy strony ustalają 
odpowiedzialność w formie kar umownych. 
2. Wykonawca zapłaci kary umowne za: 
a) niewykonanie usługi ochrony fizycznej pomieszczeń kasowych przy ul. 

Próchnika 34 w Piotrkowie Trybunalskim – 10 % wynagrodzenia miesięcznego 
za kaŜdą godzinę zwłoki w wykonywaniu usługi, 

b) niewykonanie usługi monitorowania i konserwacji obiektów lub nie zachowanie 
terminu przyjazdu grupy interwencyjnej – 100% wynagrodzenia miesięcznego 
za kaŜdy dzień zwłoki w wykonywaniu usługi, 

c) niewykonanie usługi konwoju wartości pienięŜnych lub wykonanie konwoju 
niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zapisami niniejszej umowy – 
100% wynagrodzenia za roboczogodzinę konwojowania wartości pienięŜnych 
za kaŜdą godzinę niewykonanego lub niepoprawnie wykonanego konwoju, 

d) odstąpienie od umowy z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy – 10 % 
wynagrodzenia umownego. 

3. Wszelkie kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia naleŜnego 
Wykonawcy. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych. 

5. W razie przerwania wykonywania usług na czas dłuŜszy niŜ jeden dzień 
Zamawiający ma prawo powierzyć wykonywanie usług osobie trzeciej na koszt 
Wykonawcy oraz obciąŜyć Wykonawcę karą umowną. 

6. W przypadku powtórzenia się sytuacji, o której mowa w ust. 5, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy oraz 
nałoŜenia kary umownej. 

§ 13 
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały 
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 22.08.1997r. o ochronie 
osób i mienia (tj. Dz. U. z 2005 nr 145 poz. 1221 ze zmianami ) oraz ustawy – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010  r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami). 
2. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane wyłącznie na piśmie pod rygorem 
niewaŜności. 
 

§ 14 
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla kaŜdej 
ze stron umowy. 
 
 
ZAMAWIAJ ĄCY                                                                                WYKONAWCA 

 


