ZP.26.5.2.2019.US

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

Tryb postępowania:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów dotyczących zamówień na usługi
społeczne i inne szczególne usługi - art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych
t.j. Dz.U. z 2017 poz.1579 z późniejszymi zmianami
pn.: „Ochrona fizyczna obiektów MORiS wraz z nadzorem w centrum monitorowania oraz
ochrona imprez i meczy”. - podzielona na 2 części.

Część nr 1 - Ochrona fizyczna obiektów MORiS wraz nadzorem w centrum monitorowania
Część nr 2 – Ochrona imprez i meczy ligowych

Kod Wspólnego Słownika (CPV):
79710000-4 usługi ochraniarskie
79713000-5 usługi strażnicze
79711000-1 usługi nadzoru przy użyciu alarmu

Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie
godziny pracy: od poniedziałku do piątku od godziny 07:00 do 15:00
tel. + 48 32/ 2417-050
REGON 271568673
NIP 627-24-12-547
e-mail: przetargi@moris.chorzow.pl
http:// www.moris.chorzow.pl
Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych t.j. Dz.U. z 2017 poz.1579 z późniejszymi zmianami zwanej dalej ustawą
Przedmiotem zamówienia jest usługa ochroniarska, wymieniona w wykazie usług społecznych i innych
szczególnych usług, stanowiącym załącznik XIV do dyrektywy 2014/24/UE.
Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 750.000 euro.
Część I

Opis przedmiotu zamówienia

1.1. Przedmiotem zamówienia jest „Ochrona fizyczna obiektów MORiS wraz z nadzorem w centrum
monitorowania oraz ochrona imprez i meczy”. - podzielona na 2 części.
- Część nr 1 - Ochrona fizyczna obiektów MORiS wraz z nadzorem w centrum monitorowania
- Część nr 2 – Ochrona imprez i meczy ligowych
Ofertę można składać na w odniesieniu do jednej, dwóch lub wszystkich części zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
Na podstawie opisu przedmiotu zamówienia oraz danych zawartych w ogłoszeniu , należy wycenić
wszystkie usługi objęte niniejszym zamówieniem .
Wykonawca jest zobowiązany przy ustaleniu ceny oferty wziąć pod uwagę wszelkie znane mu w
dacie składania oferty okoliczności mające wpływ na wartość zamówienia, w tym treść przepisów
prawa obowiązującego w czasie zawarcia umowy będącej przedmiotem niniejszego zamówienia
np. treść rozporządzenia ws wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości
minimalnej stawki godzinowej.
1.2. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
- 79710000-4 usługi ochraniarskie
- 79713000-5 usługi strażnicze
- 79711000-1 usługi nadzoru przy użyciu alarmu
Warunki Zamawiającego poprzedzające złożenie oferty:
 Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej przez Wykonawcę. Wykonawca w celu
uzyskania wszelkich informacji potrzebnych do przygotowania oferty może przeprowadzić wizję
lokalną obiektów. Zamawiający zapewni potencjalnym Wykonawcom możliwość wejścia na teren
obiektów i swobodne zebranie interesujących go informacji, po uprzednim kontakcie. Osoby do
kontaktu w sprawie wizji: kierownicy obiektów: Mariusz Schmidt tel. 693 458 271, Michał
Niestolik tel. 602-369-245 w godzinach od 07:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku.
Po odbytej wizji lokalnej należy wpisać datę w formularzu ofertowym – dotyczy części nr 1
Jeżeli Wykonawca uważa, że wizja lokalna jest mu zbędna do zdobycia koniecznych informacji do
przygotowania oferty, to w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ) wykreśla zapis.
Wykonawcy składający ofertę na cześć nr 2 wykreślają zapis dotyczący wizji lokalnej.
 Zamawiający wymaga, aby osoby ochraniające obiekty były przydzielone na dany obiekt,
niezmienne do zakończenia zamówienia. Dopuszcza się zmiany osób ochraniających na danym
obiekcie jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego
 Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia były
przeszkolone w zakresie pierwszej pomocy – potwierdzenie w formularzu ofertowym pkt. 8.
 Zamawiający wymaga, aby osoby przydzielone przez Wykonawcę na obiekty przy ul. Odległej i ul.
Wolności posiadały uprawnienia do obsługi kotłów G2E, aktualne na dzień składania ofert





min. 1 osoba na zmianie załącznik nr 7 do ogłoszenia. Kopię uprawnień wybrany
Wykonawca przedłoży przed podpisaniem umowy.
Zamawiający wymaga, aby osoby ochraniające imprezy, mecze były pełnoletnie.
Zamawiający nie wymaga zatrudnienia pracowników na umowę o pracę.
Umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż po zatwierdzeniu budżetu na rok 2020.
O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie
Wykonawcę , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

1.4. Inne uwarunkowania:
1.4.1.Wykonawca zobowiązuje się powierzyć świadczenie usług objętych zamówieniem pracownikom nie
karanym za przestępstwa przeciwko mieniu i przeciwko wiarygodności dokumentów. Na pierwsze żądanie
Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu zaświadczenia z Krajowego
Rejestru Karnego osób skierowanych do pracy w wykonaniu niniejszego zamówienia (KRK nie dołączać
do oferty)
1.4.2 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt 6
ustawy Pzp. polegającego na powtórzeniu podobnych usług, o wartości zamówienia do:
- w wysokości 10 000,00 zł netto (sł.: dziesięć tysięcy złotych 00/100) w celu zapewnienia ciągłości usług
wchodzących w zakres części nr 1;
- w wysokości 40 000,00 zł netto (sł. czterdzieści tysięcy złotych 00/100) w celu zapewnienia ciągłości
usług wchodzących w zakres części nr 2
Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje
uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego. Wysokość wynagrodzenia zamówień
podobnych zostanie ustalona na identycznych zasadach jak w odniesieniu do wynagrodzenia dotyczącego
zamówienia podstawowego.
Część II

Termin wykonania przedmiotu zamówienia

2.1 Termin i miejsce wykonania zamówienia.
2.1.1Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia 1 stycznia 2020 roku od godz. 0:00 do 31 grudnia
2020r. do godz. 24:00 zgodnie opisem przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do ogłoszenia.
Część III

Ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej

3.1.Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu zamówienia musi posiadać aktualny dokument
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę gwarancyjną określoną w
obowiązującym rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług
ochrony osób i mienia - dokument OC należy przedłożyć w ofercie jako załącznik
Część IV

Warunki podmiotowe udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia z
postępowania

O udzielenia zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki :
4.1. kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał aktualną koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i
Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony usług i mienia w formie
bezpośredniej ochrony fizycznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i
mienia Dz.U. 1997 Nr.114 poz.740 z późniejszymi zmianami.
4.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
Zmawiający wymaga aby Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu zamówienia posiadał aktualny
dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę gwarancyjną określoną
w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia

odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług
ochrony osób i mienia .
4.4. zdolności technicznej Wykonawcy:
Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że:
4.4.1. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postepowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane,
oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy
czym dowodami , o których mowa, są referencje bądź inny dokumenty wystawione przed podmiot, na rzecz
którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postepowaniu.
Za zadanie Zamawiający uzna wykonanie usługi:
- ochrona fizyczna na kwotę nie mniejszą niż 400.000,00 zł brutto oraz (1 szt.)
- ochrona imprez masowych lub meczy ligowych na kwotę nie mniejszą niż 60.000,00 zł brutto
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się wykonaniem co najmniej po jednym z każdego z wyżej
wymienionych zadań (załącznik nr 3 do ogłoszenia).
4.5. Zdolności zawodowych
Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę:
4.5.1. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wykonawca przedłoży oświadczenie o dysponowaniu pracownikami z odpowiednimi
uprawnieniami jako załącznik nr 9 do ogłoszenia
4.5.2. Wybrany wykonawca przedłoży wykaz osób przed podpisaniem umowy (imienną listę ) co
najmniej:
- 13 osób, posiadających 2 letnie doświadczenie w ochronie obiektów, pracownik ochrony, co do którego
nie jest wymagany wpis na listę kwalifikowalnych pracowników ochrony fizycznej - załącznik nr 5 do
ogłoszenia
- 2 osób, posiadających 2 letnie doświadczenie w ochronie obiektów, pracownik ochrony - osoba wpisana
na listę kwalifikowalnych pracowników ochrony fizycznej – załącznik nr 5 do ogłoszenia
-przedłoży oświadczenie, że dysponuje co najmniej 3 grupami interwencyjnymi dwuosobowymi,
wyposażonymi w broń palną, wyposażonymi w łączność radiową z osobami sprawującymi bezpośrednią
ochronę fizyczną we wszystkich obiektach –załącznik nr 6 do ogłoszenia
- 8 osób z grupy interwencyjnej, wpisanych na listę kwalifikowalnych pracowników ochrony fizycznej.
Wymagany czas dojazdu grupy interwencyjnej 10 min. – załącznik nr 5 B do ogłoszenia
- 4 osoby kierownik bezpieczeństwa tzw. dowodzący wpisany na listę kwalifikowalnych pracowników
ochrony fizycznej – załącznik nr 5 A do ogłoszenia
- 20 osób pracowników ochrony fizycznej (imprezy, mecze,) co do którego nie jest wymagany wpis na listę
kwalifikowalnych pracowników ochrony fizycznej (sł. informacyjna) – załącznik nr 8 do ogłoszenia
-10 osób pracowników ochrony fizycznej (imprezy, mecze,) osoba wpisana na listę kwalifikowalnych
pracowników ochrony fizycznej – załącznik nr 8 do ogłoszenia
Uwaga - uprawnienia pracowników ochrony, kierowników ds. bezpieczeństwa będą sprawdzane przed
każdą imprezą przez kierownika ds. bezpieczeństwa wyznaczonego przez Zamawiającego.
4.6.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
4.6.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4.6.2. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.
4.6.3. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana,
zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej
współpracę tych wykonawców.

4.7. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania Wykonawca
przedłoży do oferty:
4.7.1.zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4.7.2. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
Część V

Opis sposobu przygotowania oferty

5.1. Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszym ogłoszeniu.
5.2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5.3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim (dokumenty sporządzone w języku obcym są składane
wraz z tłumaczeniem na język polski) w 1 egzemplarzu
5.4. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.
5.5. Wskazane jest aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane.
5.6. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie
treści, (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być
parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
5.7. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.
Część VI

Termin, miejsce składania i otwarcia ofert

6.1. Złożenie ofert.
6.1.1.Oferty należy składać w terminie do dnia 13.12.2019r. do godz.09:00 w Miejskim Ośrodku Rekreacji
i Sportu w Chorzowie przy ul. Dąbrowskiego 113 w pokoju nr 335. Dostarczenie ofert do wskazanego
miejsca i we wskazanym terminie odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy.
6.1.2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem, kopercie [paczce].
Kopertę [paczkę] należy opisać następująco:
Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu
w Chorzowie

Nazwa i adres Wykonawcy

Oferta pn.: „Ochrona fizyczna obiektów MORiS wraz z nadzorem centrum monitorowania oraz ochrona
imprez i meczy”.
na część nr 1 „Ochrona fizyczna obiektów MORiS wraz z nadzorem w centrum monitorowania ” lub
na część nr 2 „Ochrona imprez i meczy ligowych”
Nie otwierać przed dniem 13.12.2019r. godz. 09:10
6.1.3.Złożone oferty podlegają rejestracji przez Zamawiającego.
6.1.4.Oferty, które zostaną dostarczone do Zamawiającego w stanie uszkodzonym, tj. wskazującym na
możliwość dokonania podmiany jej zawartości, nie będą dopuszczone do postepowania i zwrócone zostaną
Wykonawcom z adnotacją o treści:
„Oferta dot. ogłoszenia pn.: „Ochrona fizyczna obiektów MORiS wraz z nadzorem w centrum
monitorowania oraz ochrona imprez i meczy”.
- otrzymano w stanie uszkodzonym nie podlega rozpatrzeniu”.

6.1.5.Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie przed terminem składania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta,
tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Oferty oznaczone „ZMIANA” zostaną
otwarte i odczytane w pierwszej kolejności.
6.1.6.Wykonawca ma prawo przed terminem składania ofert wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego
powiadomienia wg tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie
„WYCOFANIE”.
Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.
6.1.7.Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
6.2.Otwarcie ofert.
6.2.1.Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 13.12.2019r. o godz. 09:10 w siedzibie Miejskiego Ośrodka
Rekreacji i Sportu w Chorzowie, przy ul. Dąbrowskiego 113 w pokoju nr 335.
6.2.2.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
6.2.4.Jeżeli w ofercie Wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cena napisana cyfrowo podczas
otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie
6.2.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej BIP informację
dotyczące:
 kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
 ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach
Część VII

Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej

7.1.W cenie należy ująć przedmiot zamówienia oraz wszystkie usługi związane z realizacją zadania.
7.2. Wykonawca jest zobowiązany przy ustaleniu ceny oferty wziąć pod uwagę wszelkie znane mu
w dacie składania oferty okoliczności mające wpływ na wartość zamówienia, w tym treść
przepisów prawa obowiązującego w czasie zawarcia umowy będącej przedmiotem niniejszego
zamówienia np. treść rozporządzenia ws wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo
wysokości minimalnej stawki godzinowej.
Cenę oferty należy podać w następujący sposób:
- wartość netto (liczbą i słownie)
- wartość podatku od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki
- wartość brutto (liczbą i słownie)
7.3. Przez cenę oferty Zamawiający rozumie cenę brutto za całe zadanie objęte przedmiotem zamówienia.
7.4.Cenę oferty należy ustalić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7.5. Jeżeli cena brutto podana liczbą nie będzie odpowiadała cenie brutto podanej słownie, przyjmuje się za
prawidłową cenę brutto podaną słownie.
7.6. Cena oferty ma obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty
towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia oraz
uwzględniać wszystkie elementy związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia .
7.7. Cena oferty stanowić będzie wynagrodzenie brutto, które jest ostateczne za wykonanie niniejszego
przedmiotu zamówienia, niezależne od innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich
realizacji.
7.8.Za ustalenie ceny za usługę oraz inne świadczenia związane z realizacją tego zadania oraz sposób
przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia odpowiada wyłącznie Wykonawca.
7.9.Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) usługi, której świadczenie
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku

Część VIII

Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób punktacji

8.1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1
ustawy pzp.
8.2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Znaczenie
Maksymalna ilość punktów jakie może
L.p.
Kryterium
procentowe
otrzymać oferta za dane kryterium
kryterium
1.
Cena brutto [Pc1]
100%
100 punktów
8.3. Sposób punktacji w ramach kryteriów:
8.3.1.Maksymalna liczba punktów jaką może przyznać Zamawiający Wykonawcy wynosi 100 pkt. Ocena
całkowita punktowa [Ocp] złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty składa się z trzech czynników, które
w przypadku maksimów pozwalają na uzyskanie 100 pkt:
Ocp = Pc1 + Pc2
8.3.2. Punktowe Kryterium – cena brutto oferty [Pc1]
Zamawiający przyzna 100 pkt w ofercie z najniższą ceną brutto [zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku]
za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem oferty. Ilość punktów przyznanych
pozostałym Wykonawcom zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem:
Cn
Pc1 = -------- x 100 pkt.
Co
gdzie:
Pc1 – liczba punktów za cenę ofertową brutto
Cn – najniższa zaoferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia
Co – cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w ofercie ocenianej
8.3.3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny. Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną , a jeżeli zostały
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia
w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Część IX

Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami

9.1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a
Wykonawcami, w tym: przekazywanie wniosków, zawiadomień oraz informacji lub wyjaśnień odbywa się za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe,
osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
W przypadku gdy Zamawiający lub Wykonawcy przekazują oświadczenia i wnioski, zawiadomienie oraz
informacje lub wyjaśnienia drogą mailową każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt
ich otrzymania. Adres mailowy do kontaktu z Zamawiającym: przetargi@moris.chorzow.pl
Część X

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

10.1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą Zamawiający podpisze umowę w
sprawie niniejszego zamówienia na usługi społeczne jednak nie wcześniej niż po zatwierdzeniu budżetu na
rok 2020. (wzór umowy załącznik nr 4, 4 A)
10.2. Wykonawca przed podpisaniem umowy składa:
1) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik dotyczy wszystkich części
2) kopie uprawnień do obsługi kotłów G2E aktualne na dzień złożenia oferty dotyczy części nr 1

3) w przypadku wskazania w ofercie podwykonawcy przewidzianego do realizacji zamówienia
przedstawi celem uzyskania zgody Zamawiającego umowę z podwykonawcą lub jej projekt, wraz
ze wskazaniem części usługi powierzonej do wykonania, dotyczy wszystkich części
4) załącznik nr 5, 5 B - dotyczy części nr 1
5) załącznik nr 6
- dotyczy części nr 1
6) załącznik nr 7
- dotyczy części nr 1
7) załącznik nr 8
- dotyczy części nr 2
8) załącznik nr 5 A - dotyczy części nr 2
10.3. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie określonym przez Zamawiającego.
O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę ,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
10.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylać się będzie od zawarcia umowy, Zamawiający
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego
badania i oceny.
10.5. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy przedłożą oni umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
10.6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za jego
realizację.
10.7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
10.8. Strony dopuszczają zmianę istotnych postanowień niniejszej umowy w przypadku:
a) regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy a mających wpływ na realizację
przedmiotu umowy;
b) wystąpienia siły wyższej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;
c) zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy oraz osób uczestniczących
w wykonaniu zamówienia – po akceptacji Zamawiającego.
d) zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych;
e) zwiększenie lub zmniejszenie ilości osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia
f) zwiększenia lub zmniejszenia ilości chronionych obiektów, meczy, godzin oraz imprez masowych
g) zmiany miejsca ochranianych obiektów , organizowanych meczy , imprez masowych
h) zmiany podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego;
i) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT),
j) możliwość przedłużenia terminu wykonania zamówienia i innych terminów umownych,
k) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę
l) zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
m) zgłoszenia podwykonawcy w czasie trwania umowy po wcześniejszej akceptacji przez zamawiającego
10.9. Dopuszcza się wszelkie nieistotne zmiany w treści umowy, które to zmiany nie wpłynęłyby na krąg
Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia ani na wynik postępowania.
Część XI

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

11.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu, ul.
Dąbrowskiego 113, 41-500 Chorzów
 kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy pod adresem administratora, numerem
telefonu 32/2417-050 lub e-mail: iodo@moris.chorzow.pl
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Ochrona fizyczna obiektów MORiS wraz
z nadzorem centrum monitorowania oraz ochrona imprez i meczy” prowadzonym w trybie na usługi
społeczne; znak sprawy ZP.26.5.2.2019.US
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;



Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje
cały czas trwania umowy, a w przypadku zawarcia umowy przez okres 10 lat od jej zakończenia (
JRWA)
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W związku z zawarciem umowy głównej zostanie podpisana umowa powierzenia danych z
wybranym Wykonawcą dotyczy części nr 2 – wzór umowy w załączeniu
− * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
− ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego.
Część XII

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, żądanych od
Wykonawców przy ofercie

12.1. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego
wszyscy Wykonawcy przedkładają przy ofercie:
Dla części 1
1) załącznik nr 2 – formularz ofertowy,
2) załącznik nr 3 – wykaz wykonanych/wykonywanych usług
3) załącznik nr 9 – oświadczenie wykonawcy o dysponowaniu pracownikami z odpowiednimi uprawnieniami
4)koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie ochrony usług i mienia w formie zabezpieczenia technicznego
5) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia wraz potwierdzeniem opłaty składek.
6) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem (dotyczy również spółki cywilnej);
7) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego
8) zaświadczenie właściwego ZUS
Dla części nr 2
1) załącznik nr 2 – formularz ofertowy,
2) załącznik nr 3 – wykaz wykonanych/wykonywanych usług
3) załącznik nr 9 – oświadczenie wykonawcy o dysponowaniu pracownikami z odpowiednimi uprawnieniami
4) koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie ochrony usług i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej
5)dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia wraz potwierdzeniem opłaty składek.
6)Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii
Poświadczonej za zgodność z oryginałem (dotyczy również spółki cywilnej);
7) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego
8) zaświadczenie właściwego ZUS
Część XIII

Podwykonawstwo

13.1. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania części zamówienia za pośrednictwem podwykonawcy
lub dalszych podwykonawców. Wykonawca wskaże części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom, i wskazanie odpowiednich podwykonawców wraz z dokumentami, które
potwierdzają ich uprawnienia do wykonywania określonych w ofercie obowiązków.
Część XIV

INFROMACJE DODATKOWE

14.1. Niniejsze postępowanie jest jawne.
14.2. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
14.3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postepowaniu
14.4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt 6
ustawy Pzp. polegającego na powtórzeniu podobnych usług, o wartości zamówienia do:
- w wysokości 10 000,00 zł netto (sł.: dziesięć tysięcy złotych 00/100) w celu zapewnienia ciągłości usług
wchodzących w zakres części nr 1;
- w wysokości 40 000,00 zł netto (sł. czterdzieści tysięcy złotych 00/100) w celu zapewnienia ciągłości
usług wchodzących w zakres części nr 2
Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje
uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego. Wysokość wynagrodzenia zamówień
podobnych zostanie ustalona na identycznych zasadach jak w odniesieniu do wynagrodzenia dotyczącego
zamówienia podstawowego.
Wykaz załączników :
Nazwa Załącznika:

Numeracja
Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2

Formularz ofertowy

Załącznik nr 3
Załącznik nr 4, 4 A
Załącznik nr 5 do 5b, 8

Wykaz usług
Projekt umowy część nr 1 , część nr 2
Wykaz osób odpowiedzialnych za świadczenie usług

Załącznik nr 6

Oświadczenie o dysponowaniu 3 grupami interwencyjnymi dwuosobowymi

Załącznik nr 7

Wykaz osób do obsługi kotłów G2E

Załącznik nr 9

Oświadczenie wykonawcy o dysponowaniu pracownikami z odpowiednimi
uprawnieniami

Załącznik nr 10

Mapy obiektów

Załącznik nr 11

Wzór umowy powierzenia danych osobowych

Chorzów dnia ………………………….

………………………………….
Dyrektor Alina Zawada

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OGŁOSZENIA
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Ochrona w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
Przedmiotem zamówienia jest „Ochrona fizyczna obiektów MORiS wraz z nadzorem w centrum monitorowania
oraz ochrona imprez i meczy” - podzielony na 2 części.
UWAGA: Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej przez Wykonawcę. Wykonawca w celu uzyskania
wszelkich informacji potrzebnych do przygotowania oferty może przeprowadzić wizję lokalną obiektów. Zamawiający
zapewni potencjalnym Wykonawcom możliwość wejścia na teren obiektów i swobodne zebranie interesujących go
informacji, po uprzednim kontakcie. Osoby do kontaktu w sprawie wizji: kierownicy obiektów: Mariusz Schmidt tel.
693 458 271, Michał Niestolik tel. 602-369-245 w godzinach od 07:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku. Po
odbytej wizji lokalnej należy wpisać datę w formularzu ofertowym – dotyczy części nr 1
Jeżeli Wykonawca uważa, że wizja lokalna jest mu zbędna do zdobycia koniecznych informacji do przygotowania oferty,
to w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ) wykreśla zapis. Wykonawcy składający ofertę na cześć nr 2
wykreślają zapis dotyczący wizji lokalnej.
CZĘŚĆ NR 1

OCHRONA FIZYCZNA OBIEKTÓW

NAZWA OBIEKTU

PROGNOZOWANE DNI OCHRONY
FIZYCZNEJ

PROGNOZOWANA
LICZBA GODZIN
OCHRONY FIZYCZNEJ

Stadion miejski ul. Cicha 6

całodobowo 24h

8784 godzin

Hala sportowa
ul. Dąbrowskiego 113

całodobowo 24h

8784 godzin

Obiekt Kresy ul. Wolności 139
Obiekt ul. Odległa 5

Stadion Miejski ( Boisko Sztuczna
Trawa, Korty/lodowisko) ul. Lompy
10 A / ul. Filarowa

soboty, niedziele oraz święta w godzinach od
07:00 do 22:00 (wymagane uprawnienia do
obsługi kotłów G2E, piec eko groszek)
od poniedziałku do piątku 15.00-22.00
(wymagane uprawnienia do obsługi kotłów
G2E, piec eko groszek)
soboty i niedziele oraz święta w godzinach od
08:00 do 20:00 (wymagane uprawnienia do
obsługi kotłów G2E, piec eko groszek
soboty, niedziele, święta w godzinach od
05:00 do 22:00

1650 godzin
1792 godzin
1320 godzin

1870 godzin

Ochrona obiektów MORiS, - wykaz obiektów , zgodnie z ustawą z dnia 22.08.1997r. o ochronie osób i
mienia t.j. Dz.U.2017 poz.2213 - zakres obowiązków.
UWAGA! Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia ilości osób do ochrony
obiektów, dni i godzin ochrony.

CZĘŚĆ NR 1 c.d.
NAZWA OBIEKTU
K.S. Hajduk– hala
sportowa oraz basen
ul. Graniczna 92
Stadion miejski
ul. Cicha 6

Hala sportowa
ul. Dąbrowskiego 113
Obiekt Kresy
ul. Wolności 139

Obiekt ul. Odległa 5

Stadion Miejski
ul. Lompy 10 A
Boisko Sztuczna Trawa,
Korty / lodowisko
ul. Filarowa

OCHRONA OBIEKTÓW
OCHRONA TECHNICZNA
OBECNIE:
System CCTV 8 kamer analogowych +
Rejestrator AHD Hikvision DS. –
7208HGHI-SH/A ,
2 Systemy alarmowe „Satel” CA -10 oraz
CA-5 , System CCTV cyfrowo-analogowy
rozproszony ( obraz z kamer nie jest
przesyłany do centrum monitoringu - jest
portier ) , bariery podczerwieni Vidicon
VIDT – 150 (4 ) oraz VIDD-60 ( 9 )

Obiekt Basen
Pl. Powstańców

- Radiolinia napadowa z nadajnikiem
- Gotowość Grup Interwencyjnych

System CCTV 9 kamer IP + serwer
rejestrujący ( obraz z kamer nie
przesyłany do centrum monitoringu - jest
portier )
System CCTV 4 kamery IP Hikvision
DS.-2CD2620F + DS.-1260ZJ, Alarm
„Satel” CA -10 + czujki zodiak RK 410
PIR, bariery podczerwieni VIDT – 150
(6 ),

- Radiolinia napadowa z nadajnikiem portiernia
- Radiolinia napadowa z nadajnikiem siłownia
- Gotowość Grup Interwencyjnych

System CCTV 6 kamer analogowych +
rejestrator AHD Hikvision DS.-7208
HGHI-SH/A, bariery podczerwieni
VIDD – 60 ( 3 ), alarm „Satel”
System alarmowy „Satel” w budynkach –
garażu- hangarze + retransmiter sygnału,
System CCTV cyfrowo-analogowy oparty
na rejestratorach Hikvision DS.-7608NIK2 i BCS, bariery VIDT – 150 ( 2 ) oraz
VIDD- 100 (4 ),

- podłączenie systemu CCTV Zamawiającego
do centrum monitorowania Wykonawcy
- Radiolinia napadowa wraz z nadajnikiem
- Gotowość Grup Interwencyjnych
- podłączenie systemu CCTV Zamawiającego
do centrum monitorowania Wykonawcy
- Radiolinia napadowa z nadajnikiem Lompy
- Radiolinia napadowa z nadajnikiem ul. Filarowa
- Gotowość Grup Interwencyjnych

System CCTV 3 kamery IP + rejestrator
Kort
do
Padla
/ Hikvision DS.-7608NI-E2/A, bariery
Lodowisko ul. Katowicka podczerwieni VIDD – 60 ( 3 ) , system
alarmowy wewnątrz kontenerów
System CCTV 3 kamery IP + rejestrator
Boisko Orlik
Hikvision DS.-7608NI-E2/A, system
ul. 3go Maja
alarmowy „Satel” CA 5

Boisko Orlik ul.
Kościuszki

WYMAGANE DODATKOWE
ZABEZPIECZENIA
- podłączenie systemu CCTV Zamawiającego do
centrum monitorowania Wykonawcy
- Radiolinia napadowa wraz z nadajnikiem
- Gotowość Grup Interwencyjnych

System CCTV 4 kamery IP + rejestrator
IP Hikvision DS ( dostęp do Interneru
gwarantuje MORIS ) – 7104HVI-SH,

----------------------------------------------

- podłączenie systemu CCTV Zamawiającego
do centrum monitorowania Wykonawcy
- Radiolinia napadowa z nadajnikiem
- Gotowość Grup Interwencyjnych

- podłączenie systemu CCTV Zamawiającego
do centrum monitorowania Wykonawcy
- Radiolinia napadowa z nadajnikiem
- Gotowość Grup Interwencyjnych
- podłączenie systemu CCTV Zamawiającego
do centrum monitorowania Wykonawcy
- Radiolinia napadowa z nadajnikiem od kwietnia
do listopada (pozostałe miesiące obiekt
zamknięty)
- Gotowość Grup Interwencyjny
- podłączenie systemu CCTV Zamawiającego
do centrum monitorowania Wykonawcy
- Radiolinia napadowa wraz z nadajnikiem
- Gotowość Grup Interwencyjnych
- Radiolinia napadowa wraz z nadajnikiem
- Gotowość Grup Interwencyjnych



UWAGA :
1. Zamawiający wymaga aby obiekty były monitorowane całodobowo
2. Zapis obrazu z kamer winien być przechowywany w centrum monitorowania w siedzibie
wykonawcy przez min. 14 dni.
3. Jedyny obiekt , na którym gwarantowany jest dostęp do sieci Internet przez MORIS to
„Orlik”ul. Kościuszki.
4. Na obiektach , na których jest całodobowa obsługa ( portier ) nie ma potrzeby wysyłania
sygnału do centrum monitoringu ( dotyczy Hali sportowej MORIS Dąbrowskiego 113 , oraz
Stadion Miejski przy ul Cichej 6 zapis z tych obiektów jest rejestrowany lokalnie ).
5. Na pozostałych obiektach zapis z kamer odbywa się lokalnie na dyskach rejestratorów i obraz
ma być jednocześnie przesyłany do Centrum Monitoringu.
6. Osoba do kontaktu Pan Krzysztof Szulc tel. 698-299-403
W załączeniu mapy obiektów z zaznaczonymi barierami zewnętrznymi

NADZÓR MONITOROWANIA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO ORAZ
SYSTEMÓW TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ CCTV ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W CENTRUM
MONITOROWANIA W SIEDZIBIE WYKONAWCY.
1.1. System wizyjny CCTV obiektów - usługa będzie obejmować monitoring całodobowy. Obraz
przekazywany będzie w sposób płynny do centrum monitorowania w siedzibie Wykonawcy.
1.2. Radiolinia napadowa z nadajnikiem - wezwanie grupy interwencyjnej dojazd grupy (2 osoby) bez
wywoływania głośnego alarmu za pomocą pilota, należy zainstalować radiolinię napadową z przesyłem
sygnału zagrożenia do stacji monitorowania alarmów. Radiolinia napadowa winna zapewnić zasięg pracy na
całym obszarze chronionego obiektu.
1.3. System alarmowy – bariera podczerwieni zewnętrznej . W przypadku pojawienia się przeszkody między
nadajnikiem, a odbiornikiem, odbiornik przekazuje informację do centrum monitorowania w siedzibie
Wykonawcy. Do ogłoszenia dołączone są mapy obiektów z zaznaczonym terenem barier.
CZĘŚĆ NR . 2 OCHRONA FIZYCZNA IMPREZ I MECZY LIGOWYCH

IMPREZY

Zamawiający przewiduje zorganizowanie 8 imprez.
Miejsce, termin oraz ilości osób ochraniających zostaną
podane Wykonawcy na 7 dni przed planowaną imprez.

ŁĄCZNA ILOŚĆ OSÓB
OCHRANIAJĄCYCH
IMREZY

ŁĄCZNA ILOŚĆ
GODZIN IMPREZ
ORAZ
PILNOWANIA SCENY

342 osób

2580 godzin

8 dowodzących

70 godzin

PRZEWIDYW
ANA ILOŚĆ
GODZIN

ŁĄCZNA
ILOŚĆ
GODZIN NA
MECZ

ILOŚĆ MECZY

ŁĄCZNA
LICZBA
GODZIN

15

720
45

L.p.

NAZWA
DRUZYNY

ILOŚĆ OSÓB
OCHRANIAJĄ
CYCH

1.

KPR RUCH
CHORZÓW

16 osób
1 dowodzący

3 godziny
3 godziny

48 godzin
3 godziny

CLEAREX
CHORZÓW

4 osoby

2.

3 godziny

12 godzin

3 godziny

3 godziny

1 dowodzący

12

164
42

Razem ilość godzin pracowników ochrony

888

Razem ilość godzin dowodzących

87

1. Ochrona imprez organizowanych przez Zamawiającego zgodnie z ustawą z dnia 20.03.2009r. o bezpieczeństwie
imprez masowych t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1160 - określone w zakresie obowiązków. Usługi ochrony imprez będą
obejmować: ochronę porządku publicznego, sceny, sprzętu technicznego oraz system patroli po wyznaczonych

trasach, celem ochrony bezpieczeństwa uczestników imprez. Obowiązki Wykonawcy określają w szczególności
art.22.1. ustawy z dnia 20.03.2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1160, które
Wykonawca zobowiązuje się stosować.
UWAGA!
1. Zakres ochrony sceny i sprzętu technicznego, obowiązki służb porządkowych ustalone będą na każdej imprezie
przez kierownika ds. bezpieczeństwa wyznaczonego przez Zamawiającego.
2.Zamawiający wymaga, aby osoby ochraniające imprezy i mecze były pełnoletnie.
I.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY

1.Ochrona fizyczna na obiektach MORiS w Chorzowie przy ul. Dąbrowskiego 113, ul. Cichej 6,
ul. Wolności 139, ul. Odległej, ul. Lompy 10a
Pracownik ochrony, odpowiada za prawidłową organizację pracy zgodnie z dokumentacją ochronną, poleceniami
przełożonych i poleceniami Zamawiającego kierowników obiektów: Pana Mariusza Schmidt tel. 693-458-271, Pana
Michał Niestolik tel. 602-369-245.
W razie absencji kierowników obiektów należy się kontaktować z gospodarzami poszczególnych
obiektów:
a) Pan Janusz Ptok - gospodarz obiektu, ul. Cicha 6, tel.601-415-777
b) Pan Rafał Paczula - gospodarz obiektu, ul. Dąbrowskiego 113, tel. 601-466-167
c) Pan Krzysztof Kałuża - gospodarz obiektu, ul. Wolności 139, tel. 500-118-958
d) Pan Eugeniusz Niechcioł - gospodarz obiektu, ul. Lompy 10a, tel.501-205-950
e) Pan Andrzej Bentkowski - gospodarz obiektu, ul. Odległa, tel. 508-184-971
 Pracownicy ochrony podlegają w czasie pełnienia służby kierownictwu MORiS oraz kierownictwu zatrudniającej
ich agencji ochrony.
 Pracownicy ochrony działają zgodnie z właściwymi aktami prawnymi regulującymi zasady i warunki wykonywania
ochrony osób i mienia oraz funkcjonowania agencji ochrony osób i mienia, w tym ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r.
o ochronie osób i mienia t.j. Dz.U. z 2017 poz. 2213
 Przestrzeganie dyscypliny pracy i zasad należytego, nienagannego zachowania się na służbie oraz dbałość o swój
wygląd zewnętrzny (czyste, jednolite umundurowanie, posiadanie w widocznym miejscu identyfikatora)
2. Obowiązki Wykonawcy:
1) Kontrola osób wchodzących i wychodzących na teren obiektu
2) Kierowanie interesantów do biur,
3) Wypisywanie przepustek jednorazowych interesantom - data, godzina, cel wejścia/wyjścia osoby zgodnie z
dokumentem tożsamości lub innym dokumentem ze zdjęciem dotyczy ul. Dąbrowskiego, i ul. Cichej
4) Prowadzenie ewidencji przepustek jednorazowych, dotyczy ul. Dąbrowskiego, i ul. Cichej
5) Prowadzenie na bieżąco książki ruchu osobowego, dotyczy ul. Cichej
6) Wybiórcza kontrola bagaży wnoszonych/wwożonych na/ z terenu obiektu, - przeciwdziałaniu wnoszeniu na
obiekt napoi alkoholowych, środków pirotechnicznych, odurzających, niebezpiecznych
7) Obserwacja monitoringu CCTV oraz reagowanie na wskazania systemów wspomagających ochronę fizyczną, w
szczególności: aktywowanie i dezaktywowanie systemów sygnalizacji włamaniowej, napadu lub pożaru, dozór i
obsługa urządzeń alarmowych oraz ostrzegawczych znajdujących się w chronionych obiektach, ustalanie przyczyny
lub/i osób odpowiedzialnych za włączenie się alarmów
8) Kontrola pracowników - sprawdzenie ważności identyfikatora dotyczy ul. Cichej
9) Kontrola i prowadzenie książki ewidencji pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z obiektu zgodnie z listą
dostarczoną i zatwierdzoną przez Ruch Chorzów S.A. oraz MORiS dotyczy ul. Cichej
10) Zachowanie tajemnicy nie przekazywanie osobom trzecim informacji o Zamawiającym i prowadzonym przez
niego sprawach
11) Stałe patrolowanie terenu na zewnątrz i wewnątrz obiektu oraz miejsc o szczególnym zagrożeniu
12) Sprawdzanie stanu zabezpieczeń technicznych typu: oświetlenie, ogrodzenie, przeprowadzanie kontroli stanu
zabezpieczenia budynku i pomieszczeń - tzw. obchody, pod względem przeciwpożarowym, dostania się osób
niepowołanych, skuteczności zamknięć okien i drzwi oraz nienaruszalności plomb, kłódek, zamków, krat, itp.,
wyłączenia zbędnego oświetlenia, zamknięcia otwartych zaworów wody w sanitariatach i pomieszczeniach socjalnych
13) Zapewnienie stałej łączności z pracownikiem z centrum monitorowania w siedzibie Wykonawcy, grupą
interwencyjną oraz wyposażenie pracownika ochrony w sprawne środki łączności.
14) Podejmowanie interwencji wobec osób zakłócających porządek na terenie obiektu
15) Wsparcie pracowników ochrony stacjonarnej przez grupę interwencyjną w przypadku zdarzeń zagrażających
chronionemu mieniu i osobom dojazd grupy interwencyjnej na obiekt
16) Zapoznanie pracowników ochrony z regulaminem obowiązującym na danym obiekcie

17) Niezwłoczne informowanie upoważnionych pracowników o wszelkich zaistniałych zdarzeniach na danym
obiekcie
18) Ponoszenie odpowiedzialności za powstałe szkody, jeżeli były one wynikiem niewykonania lub nienależytego
wykonania obowiązków wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia
19) Dbania o ład i porządek:
- kontrola pomieszczeń po grupach korzystających z obiektu
- włączanie i wyłączanie oświetlenia sal gimnastycznych i oświetlenia zewnętrznego itp.,
- bieżąca kontrola pomieszczeń ogólnodostępnych (gaszenie świateł, zakręcanie wody, zamykanie okien, zamykanie
pomieszczeń, itp.)
- utrzymanie czystości w wyznaczonych rejonach
- w okresie zimowym odśnieżanie schodów, części chodnika przed wejściem, posypywanie piaskiem, solą.
- odnotowanie w książce raportowej zauważone usterki i uszkodzenia
- rozstawienie sprzętu sportowego w szczególności : rozstawianie koszy do koszykówki wieszanie siatki do
siatkówka)
- wydawanie kluczy do pomieszczeń zgodnie z wykazem
20) Wykonywanie innych czynności wskazanych przez Zamawiającego mających związek z zapewnieniem
prawidłowej pracy urządzeń w obiekcie m.in. jednorazowy przyjazd grupy interwencyjnej na każdy obiekt w
godzinach nocnych od godziny 23:00 do 05:00
21) Zdalny obchód obiektów co godzinę za pośrednictwem systemu CCTV potwierdzony zapisem.
22) Dozór i obsługa urządzeń alarmowych oraz ostrzegawczych znajdujących się w chronionych obiektach,
ustalenie przyczyny włączenia się alarmów
3.Dodatkowe informacje dla Wykonawcy dotyczące obiektu przy ul. Cichej:
Zasady poruszania się po terenie obiektu z (wyłączeniem parkingu głównego):
1) Wejście na obiekt i przebywanie na nim będzie możliwe tylko i wyłącznie dla posiadaczy identyfikatorów w
godzinach pracy klubu oraz treningów.
2) Goście pracowników oraz interesanci wpuszczani będą na teren obiektu wraz z pracownikiem klubu oraz po
wydaniu przepustki, którą należy potwierdzić w dziale klubu do którego się udają.
3) Przekazanie obiektu do przygotowania imprezy masowej organizowanej przez Ruch Chorzów S.A. odbywa się
na podstawie protokołu przekazania obiektu spisanego w obecności przedstawiciela Zarządcy obiektu, klubu
Ruch Chorzów S.A. oraz firmy ochraniającej każdorazowo od godz. 18:00 dnia poprzedzającego dzień
organizacji imprezy masowej.
Nie podpisanie stosownego protokołu przekazania obiektu, spowoduje przekazanie zgodnie ze
zgłoszeniem imprezy masowej – na dwie godziny przed imprezą i zamknięty godzinę po imprezie.
Uwaga! W rozliczeniu miesięcznym należy odliczyć nie przepracowaną ilość godzin
1.Protokolarny odbiór obiektu przez Zarządcę od Ruchu Chorzów S.A. nastąpi po opuszczeniu obiektu przez
uczestników imprezy masowej nie dłużej jak do 1 godziny po zakończeniu imprezy masowej.
2.Przebywanie gości po wcześniejszej rejestracji wejścia i podania celu wizyty ( do kogo), w przypadku wjazdu
autokarów z zawodnikami drużyn rozgrywających spotkanie na obiekcie, potwierdzenie u pracownika ochrony przez
osobę uprawnioną z ramienia klubu.
Uwaga! Pracownik ochrony nie ponosi odpowiedzialności za mienie znajdujące się w pomieszczeniach
klubów sportowych
4. DODATKOWE OBOWIĄZKI NA POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTACH
1. Obiekt przy ul. Dąbrowskiego 113 - obsługa centrali p. poż, obsługa wentylatorów na hali
2. Obiekt przy ul. Lompy 10a - obsługa oświetlenia boiska ze sztuczną nawierzchnia, obsługa oświetlenia bieżni
L.A.
3. Obiekt przy ul. Odległej 5 - obsługa kotła węglowego (eko - groszek), obsługa wentylatorów, obsługa sauny
4. Obiekt przy ul. Wolności 139 - obsługa kotła węglowego (eko - groszek), obsługa oświetlenia boisk
UWAGA! Zamawiający wymaga aby osoby ochraniające obiekty były przydzielone na dany obiekt i
niezmienne do zakończenia zamówienia. Dopuszcza się zmiany osób ochraniających na danym obiekcie
jednie za pisemną zgodą Zamawiającego.
5.OCHRONA MECZY LIGOWYCH NA OBIEKTACH UL. DĄBROWSKIEGO 113 ORAZ UL.
GRANICZNEJ 92
Obowiązki Wykonawcy:
1.Pracownik ochrony zobowiązany jest do:
a) ochrony porządku publicznego poprzez zabezpieczenie trybun, celem zapewnienia bezpieczeństwa uczestników
rozgrywek meczy ligowych, do wykonywania poleceń przełożonych i poleceń Zamawiającego oraz osób
odpowiedzialnych za dany mecz

b) podejmowanie działań prewencyjnych zmierzających do zapobieżenia przestępstwom i wykroczeniom przeciwko
mieniu, poprzez natychmiastowe zawiadomienie Policji, Zamawiającego, a także w razie potrzeby straży pożarnej i
pogotowia ratunkowego, jak również ujęcie osób popełniających przestępstwa i wykroczenia godzące w dobra
Zamawiającego oraz stosowne zabezpieczenie terenu,
c) ciągłą i aktywną służbę pracowników Wykonawcy podczas organizowanych meczów oraz imprez w czasie
realizacji zamówienia,
d) zapewnienie jednolitego umundurowania osób wykonujących przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami art.
38 pkt. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2213 z późn. zm.),
e) wyposażenie pracowników w sprawne środki łączności bezprzewodowej
6.System wizyjny CCTV obiektów przy ul. Dąbrowskiego 113, ul. Cichej 6, ul. Granicznej 92, ul. Wolności
139, ul. Odległej 5, ul. Lompy 10a, ul. Katowicka 6, ul. 3go Maja 78, ul. Kościuszki
1. Monitorowanie całodobowe oraz reagowanie na wskazania systemów wspomagających ochronę fizyczną, w
szczególności: aktywowanie i dezaktywowanie systemów sygnalizacji włamaniowej, napadu lub pożaru, dozór i
obsługa urządzeń alarmowych oraz ostrzegawczych znajdujących się w chronionych obiektach, ustalanie przyczyny
lub/i osób odpowiedzialnych za włączenie się alarmów; w przypadku zdarzeń zagrażających chronionemu mieniu i
osobom ,wsparcie grupy interwencyjnej ( 2 osoby - dojazd na obiekt) .
2. Wykonawca na żądanie Zamawiającego udostępni wyciągi z odpowiednich rejestrów włącznie z wskazaniem czasu
reakcji grup interwencyjnych po otrzymaniu sygnału alarmowego.
3.W przypadku awarii systemów wizyjnych, wspomagających ochronę fizyczną Wykonawca zapewni ochronę
doraźną do czasu otrzymania odwołania przez Zamawiającego.
5.Napadówka - wezwanie grupy interwencyjnej bez wywoływania głośnego alarmu za pomocą pilota. Reagowanie
na sygnał alarmu odebrany z obiektu Zamawiającego przez centrum monitorowania poprzez przyjazd grupy
interwencyjnej Wykonawcy - od odebrania sygnału lub zgłoszenia konieczności podjęcia interwencji
5. System alarmowy – bariera podczerwieni zewnętrznej - w przypadku pojawienia się przeszkody między
nadajnikiem, a odbiornikiem, odbiornik przekazuje informację do centrum monitorowania. Wykonawcy od
odebrania sygnału lub zgłoszenia konieczności podjęcia interwencji wysyła grupę interwencyjną
6.System alarmowy na budynku służący do wykrywania i sygnalizowania wejścia bądź jego próby lub obecności
osoby do tego nieuprawnionej.
Wykonawcy od odebrania sygnału lub zgłoszenia konieczności podjęcia interwencji wysyła grupę interwencyjną.

Zatwierdzam opis przedmiotu zamówienia
1. …………………………………………
2. …………………………………………
3………………………………………….
4…………………………………………..

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGŁOSZENIA

FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców
........................................................................................................................................................................................................
Adres ………..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
NIP..........................................................................
REGON.....................................................................................
Telefon.................................................................... e-mail …………………………………………………………
Niniejszym składam ofertę na zadanie p.n.: „Ochrona fizyczna obiektów MORiS wraz z nadzorem w centrum
monitorowania oraz ochrona imprez i meczy” podzielona na 2 części , zgodnie z wymogami określonymi
w ogłoszeniu o zamówieniu na usługi społeczne i projekcie umowy.
1.Oświadczam, że zapoznałem się z ogłoszeniem i zawartych w nim wymaganiach oraz warunkami zawarcia
umowy i przyjmuję bez zastrzeżeń.
2. *Deklaruję, wykonanie zamówienia za nw. kwoty dla części nr 1 - Ochrona fizyczna obiektów MORiS:
L.p.

Nazwa

1

2
Radiolinia napadowa za 11 obiektów,
abonament miesięczny
Radiolinia napadowa za 1 obiekt ul. 3 go
Maja, abonament miesięczny od
kwietnia do listopada (pozostałe
miesiące obiekt zamknięty)
Nadzór pracowników w centrum
monitorowania (abonament
miesięczny)
Opłata za postawienie posterunku
doraźnego
oraz
dojazd
grupy
interwencyjnej (bezpłatnie do 30 min)
*Wykonawca nie będzie żądał zapłaty
za niewykorzystane godziny

1.
2.

3.
4.

5.

Ochrona obiektów

Ilość
godzin/usług/
miesięcy
3

Cena brutto za
1 godzinę /
1 usługę/
1 miesiąc
4

Cena brutto
(kol. 3x4)
5

12 miesięcy
8 miesięcy

12 miesięcy
50 godzin

24.200 godzin

Wykonanie usługi dla części nr 1 za cenę łączną brutto, w wysokości .....................................zł,
słownie:....................................................................................................................................
netto w wysokości ……………………………………… zł.
słownie: ………………………………………………………………………………………………
plus podatek VAT …………………………… zł.

3. *Deklaruję, wykonanie zamówienia za nw. kwoty dla części nr 2 - Ochrona imprez i meczy ligowych:
L.p.

Nazwa

1

2

Ilość
godzin/usług
/miesięcy
3

1.

Ochrona imprez – pracownik ochrony

2580

2.

70

4.

Ochrona imprez – dowodzący
Ochrona meczy ligowych – pracownik
ochrony

888

5.

Ochrona meczy ligowych – dowodzący

87

Cena brutto za 1
godzinę / 1
usługę/
1 miesiąc
4

Cena brutto
(kol. 3x4)
5

Łączna wartość brutto
Wykonanie usługi dla części nr 2 za cenę łączną brutto, w wysokości ......................................zł,
słownie:....................................................................................................................................
netto w wysokości ……………………………………… zł.
słownie: ………………………………………………………………………………………………
plus podatek VAT …………………………… zł.
4. Oświadczam, że zapoznałem się z ogłoszeniem na usługi społeczne i zawartych w nim wymaganiach oraz warunki
zawarcia umowy przyjmuję bez zastrzeżeń.
5. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu
6. Oświadczamy, że nie będziemy żądać zapłaty za zmniejszone imprezy masowe , mecze ligowe oraz
niewykorzystane godziny ochrony.
7. Akceptujemy warunki płatności tj. 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego, zgodne z zapisami
przedstawionymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4, 4A,
8. Osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają przeszkolenie w zakresie pierwszej pomocy.
9. Oświadczamy, że zawarty projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku
wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym
przez zamawiającego
10. Oświadczamy, iż przy ustaleniu ceny oferty wzięliśmy pod uwagę wszelkie znane nam w dacie
składania oferty okoliczności mające wpływ na wartość zamówienia, w tym treść przepisów prawa
obowiązującego w czasie zawarcia umowy będącej przedmiotem niniejszego zamówienia np. treść
rozporządzenia ws wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej.
11. Oświadczam, że zobowiązują się do zapłaty pracownikom zatrudnionym przy realizacji usług będących
przedmiotem danego zamówienia publicznego minimalnego wynagrodzenia albo minimalną stawkę godzinową,
ustaloną na podstawie obowiązujących w czasie trwania umowy przepisów.
12. Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia,
13. *Oświadczamy, że w dniu ………………………… dokonaliśmy wizji lokalnej i uzyskaliśmy wszelkie
niezbędne informacje potrzebne do przygotowania oferty.* - dotyczy części nr 1
Jeżeli Wykonawca uważa, że wizja lokalna jest mu zbędna do zdobycia koniecznych informacji do przygotowania
oferty to wykreśla zapis.
*niepotrzebne skreślić

14. Oświadczam, że:
- wykonam zadanie siłami własnymi
- przewiduję wykonanie zadania przy pomocy podwykonawcy (ów)*:
Zakres zlecany Podwykonawcy**

Firma Podwykonawcy

* Niepotrzebne skreślić

…….......................................................................................................
podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie upoważniającym
do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictw

15. Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
(Nazwisko i imię osoby wyznaczonej do kontaktów z Zamawiającym)

numer telefonu do kontaktu : …...............................................
e-mail ….........................................................................................

Osoba składająca oświadczenie została pouczona o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 Kodeksu
Karnego, za składanie nieprawdziwych zeznań. Kto w celu uzyskania zamówienia publicznego przedkłada
dokument podrobiony, przerobiony, nierzetelny, poświadczający nieprawdę lub pisemne oświadczenie dotyczące
okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania zamówienia publicznego

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO OGŁOSZENIA
WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Nazwa zadania „Ochrona fizyczna obiektów MORiS wraz z nadzorem w centrum monitorowania
oraz ochrona imprez i meczy” dotyczy części nr …..
WYKAZ USŁUG

Lp.

Przedmiot usługi

Podmiot na rzecz
którego usługa
została wykonana

Daty wykonania
wykonywania
usługi od - do

Wartość umowna
zamówienia brutto

1.

2.

3.

Uwagi :
Do wykazu należy załączyć dowody określające czy te usługi wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inny dokumenty wystawione przed podmiot, na rzecz którego usługi
były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające
ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu.

……………..…………………………………………………………
podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych w dokumencie upoważniającym do
występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Osoba składająca oświadczenie została pouczona o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 Kodeksu
Karnego, za składanie nieprawdziwych zeznań. Kto w celu uzyskania zamówienia publicznego przedkłada
dokument podrobiony, przerobiony, nierzetelny, poświadczający nieprawdę lub pisemne oświadczenie dotyczące
okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania zamówienia publicznego

ZAŁĄCZNIK NR 4 OGŁOSZENIA PROJEKT UMOWY
U M O W A nr
zawarta w dniu …………….. pomiędzy: Miastem Chorzów - Miejskim Ośrodkiem Rekreacji i Sportu, 41500 Chorzów, ul Dąbrowskiego 113, NIP:627-24-12-547, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym
przez:
1. Dyrektor - Alina Zawada
a
………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:
1. ………………………………..
została zawarta umowa następującej treści:
Przedstawiciele Stron oświadczają , że są upoważnieni do zawarcia niniejszej Umowy, że ich prawo do
reprezentowania danej Strony nie jest ograniczone w żadnym zakresie, a sposób reprezentacji osób
występujących w imieniu reprezentowanych Stron umożliwia skuteczne składanie oświadczeń woli, w tym
zaciąganie zobowiązań na rzecz reprezentowanego podmiotu, oświadczają też, że nie jest im znana żadna
przeszkoda, która mogłaby mieć wpływ na wykonanie zobowiązań przyjętych przez Strony w niniejszej
Umowie.
§1
1.Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne
szczególne usługi - art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579
§2
1.Przedmiotem niniejszej umowy jest Ochrona fizyczna obiektów MORiS wraz z nadzorem w centrum
monitorowania – część nr 1 zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w ogłoszeniu na usługi
społeczne i ofertą Wykonawcy, która stanowi załącznik do niniejszej umowy.
2.Ochrona fizyczna obiektów Zamawiającego objętych przedmiotowym zamówieniem obejmuje
następujące obiekty:
1)
2)
3)
4)
5)

Hala sportowa ul. Dąbrowskiego 113 w Chorzowie
Stadion Miejski ul. Cicha 6 w Chorzowie
Obiekt KRESY ul. Wolności 139 w Chorzowie
Obiekt ul. Odległa 5 w Chorzowie
Stadion Miejski ul. Lompy/ul. Filarowa w Chorzowie
§3

1.Szczegółowy zakres prac został określony w załączniku nr 1 do umowy - opis przedmiotu zamówienia
zał. nr 1 do ogłoszenia, który stanowi integralną część umowy.
2.Strony ustalają, że osobą upoważnioną do przyjmowania w imieniu Wykonawcy uwag i wniosków
zgłaszanych przez Zamawiającego w związku z realizacja niniejszej umowy oraz do sprawowania nadzoru
merytorycznego nad jej realizacją jest:
a) Centrum monitorowania obiektów - Pani/Pan…………………………………………………
tel…………………………………. e-mail:…………………………………………………….
b) Osoba do kontaktu ochrony obiektów
Pani/Pan………………………………………………… tel………………………………….
e-mail:…………………………………………………….
c) Osoba do kontaktu w sprawie ochrony danych osobowych Pani /Pan………………………….
tel. ……………………………. e-mail ………………………………………………………..
§4
1.Wykonawca zobowiązuje się do posługiwania się, przy wykonywaniu postanowień niniejszej umowy,
jedynie tymi pracownikami, którym udzielono w tym zakresie upoważnienia i którzy zostali wskazani w
ofercie Wykonawcy. Pracownicy ci zobowiązani są do przedstawienia, na żądanie uprawnionego pracownika

dowodu osobistego.
2.Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji pracownika wykonującego usługę, jak również, w
uzasadnionych przypadkach, żądania zmiany pracownika w trybie natychmiastowym.
3. Wykonawca oświadcza, iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają aktualne
zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca
zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu zaświadczenie z KRK.
4. Wykonawca oświadcza, iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zmówienia posiadają kwalifikacje
wymagane przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 1997r. Nr.114
poz.720 z późniejszymi zmianami) oraz spełniają warunki określone w ogłoszeniu, które stanowi integralną
część umowy.
5. Zamawiający dopuszcza zmiany składu osobowego pracowników upoważnionych do wykonywania
czynności wskazanych w załącznikach do umowy i ogłoszeniu za pisemną zgodą Zamawiającego.
6.Wykonawca oświadcza, iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia są przeszkolone w
zakresie pierwszej pomocy.
7. Osoby skierowane do pracy, celem należytego wykonania postanowień niniejszej umowy winny
charakteryzować się nienagannym i schludnym wyglądem zewnętrznym i wysoką kulturą osobistą (czyste,
jednolite umundurowanie, posiadanie w widocznym miejscu identyfikatora).
§5
1.Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi będące przedmiotem zamówienia przez cały okres
obowiązywania umowy, zgodnie z wymogami zawartymi w ogłoszeniu na usługi społeczne oraz złożoną
ofertą za cenę łączną :
cena netto …………………………………………………………………………………………. zł
(słownie: ………………………………………………………………………………………….. )
podatek VAT w kwocie ……………………………… zł
(słownie: …………………………………………………………………………………………. )
cena brutto …………………………………………………………………………………
zł
(słownie:…………………………………………………………………………………………. )
zgodnie z formularzem ofertowym., stanowiący załącznik nr 2 do umowy.
2.Wszystkie ceny jednostkowe obejmują całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w pełnym
zakresie oraz wszystkie inne składniki towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę i
uwzględniają wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia.
§6
1.Podstawą do rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą jest faktura wraz z protokołem odbioru
wykonanej usługi - płatna w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego.
2. Wykonawca oświadcza, że do wskazanego na fakturze rachunku bankowego do zapłaty
należności został otwarty przez bank rachunek VAT. W razie braku takiego rachunku zamawiający
nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe uregulowanie zapłaty.
3. Płatność nastąpi przelewem na rachunek wskazany na prawidłowo wystawionej fakturze VAT.
4. Fakturę należy wystawiać na Nabywca: Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu, ul. Rynek 1,
41-500 Chorzów, NIP: 627 273 38 08 Odbiorca: Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu, ul. Dąbrowskiego
113, 41-500 Chorzów,
5. Wykonawca wystawi fakturę za przedmiot umowy i oryginał dostarczy do siedziby Zamawiającego lub
ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną prześle do Zamawiającego za pośrednictwem platformy
https://efaktura.gov.pl/uslugi-pef/uslugi-pefexpert , zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.2018r. poz.2191)
6. Strony nie mogą bez zgody drugiej strony przenosić całości lub części uprawnień wynikających z
niniejszej umowy – zakaz cesji w szczególności wierzytelności.
§7
1.Zamawiający i Wykonawca zachowają w tajemnicy wszystkie informacje, które mają wpływ na stan
bezpieczeństwa Zamawiającego, w czasie obowiązywania niniejszej umowy oraz po jej rozwiązaniu.
2.Wykonawca ma prawo do przetwarzania wszelkich danych Zamawiającego wyłącznie w celu realizacji
przedmiotu umowy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn.
27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
3.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przez osoby wykonujące przedmiot umowy
przepisów w zakresie ochrony danych osobowych oraz ochrony informacji niejawnych.

§8
1.Wykonawca jest odpowiedzialny za wysoką jakość i należytą staranność przy realizacji przedmiotu
zamówienia, a także za terminowe wykonanie zamówienia.
2.Wykonawca będzie wykonywał usługi stanowiące przedmiot umowy działając zgodnie z przepisami
obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisów w zakresie ochrony osób i mienia, bhp, ppoż. oraz
przepisów porządkowych obowiązujących w obiektach Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną
odpowiedzialność za powstałe wypadki naruszenia przepisów przez osoby, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu umowy.
3.Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia stałego nadzoru nad osobami, które będą świadczyć
przedmiotowe usługi. Wykonawca odpowiada za jakość świadczonej usługi.
4.Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za straty w mieniu, które powstały w wyniku
nienależytego wykonywania obowiązków określonych w niniejszej umowie.
5.Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną jak za własne czyny za działanie osób trzecich, którym
powierzył wykonywanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
6.Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach w treści koncesji
zezwalającej na prowadzenie działalności w przedmiocie objętym zamówieniem oraz w treści polisy
ubezpieczeniowej.
7.Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą mogą wprowadzić dodatkowe obowiązki wynikające z
bieżących potrzeb na pisie pod rygorem nieważności.
§9
1.Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej z tytułu ochrony osób i mienia na warunkach obowiązkowego ubezpieczenia i
zobowiązuje się do utrzymania ubezpieczenia przez czas trwania umowy. Dokument potwierdzający
ubezpieczenie stanowi załącznik do niniejszej umowy i stanowi jej integralną część.
2.Wykonawca jest zobowiązany w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia nowej umowy ubezpieczenia
na kolejne okresy obowiązywania umowy przedstawić kopię polisy Zamawiającemu.
§ 10
1.Umowa zawarta jest na czas określony, tj. od dnia 1 stycznia 2020 roku od godz. 0:00 do 31 grudnia 2020
r. do godz. 24:00.
§11
1. Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze stanem technicznym
obiektów, założeniami, o których mowa w ogłoszeniu na usługi społeczne, warunkami lokalnymi, zapewnia,
że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne do
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona osobiście, za wyjątkiem następującego zakresu,
które zleci podwykonawcom: …………………………………………………………………
3. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. Jeżeli
Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej
projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania usługi określoną w umowie, nie zgłosi na
piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
4. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda
Zamawiającego. Postanowienia ustępu 3 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
5. Umowy, o których mowa w ustępie 3 i 4 muszą być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Za działanie lub zaniechanie podwykonawców, wykonawca odpowiada jak za swoje własne działanie i
zaniechanie.
7. Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności w przypadku nie przedłożenia w terminie 15
dni od wystawienia faktury, pisemnego potwierdzenia przez podwykonawców, których wierzytelność jest
częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tych podwykonawców.
8. Za dokonanie zapłaty, o której mowa w ust.7 niniejszego paragrafu przyjmuje się datę uznania na
rachunku bankowym podwykonawcy.
§ 12
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której będzie dokonany wybór Wykonawcy.
2. Strony dopuszczają zmianę istotnych postanowień niniejszej umowy w przypadku:
a) regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy a mających wpływ na realizację
przedmiotu umowy;

b) wystąpienia siły wyższej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;
c) zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy oraz osób uczestniczących
w wykonaniu zamówienia – po akceptacji Zamawiającego.
d) zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych;
e) zwiększenie lub zmniejszenie ilości osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia
f) zwiększenia lub zmniejszenia ilości chronionych obiektów, meczy, godzin oraz imprez masowych
g) zmiany miejsca ochranianych obiektów , organizowanych meczy , imprez masowych
h) zmiany podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego;
i) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT),
j) możliwość przedłużenia terminu wykonania zamówienia i innych terminów umownych,
k) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę
l) zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
m) zgłoszenia podwykonawcy w czasie trwania umowy po wcześniejszej akceptacji przez zamawiającego.
§ 13
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy
w formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
a) 1000 zł. brutto (sł.: jeden tysiąc 00/100 ) za każdy stwierdzony przypadek, iż pracownik ochrony
znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu
b) 1000 zł. brutto ( pięćset złoty 00/100) za każdy stwierdzony przypadek braku reakcji centrum
monitorowania
c) 300 zł. brutto ( sł.: trzysta złotych 00/100 ) za każdy stwierdzony przypadek wykonania usługi
przez pracownika nie umundurowanego bądź nie posiadającego identyfikatora
d) 300 zł. ( sł.: trzysta złotych 00/100) za każdy stwierdzony brak uprawnień pracownika ochrony
(dotyczy tylko przypadków gdy wymagane jest wykonanie usługi przez pracowników posiadających
stosowne uprawnienia)
e) 1000 zł. brutto (sł.: jeden tysiąc 00/100) za każdorazowy przypadek braku reakcji pracownika
ochrony na zachowanie stanowiące naruszenie regulaminu obowiązującego w danym obiekcie
f) 300 zł. ( sł.: trzysta złotych 00/100) za nie podjęcie stosownej reakcji grupy interwencyjnej
g) 200 zł. (sł.: dwieście złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek spóźnienia się jednego
pracownika ochrony o więcej niż 15 minut
h) 200 zł. (sł.: dwieście złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek samodzielnego opuszczenia
stanowiska pracy
i) 200 zł. ( sł.: dwieście złotych 00/100 ) za każdy stwierdzony przypadek obsadzenia stanowiska
pracy przez inną osobę nie wykazaną w wykazie osób bez zgody zamawiającego
j) 200 zł. brutto ( sł.: dwieście złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek wykonania usługi
przez pracownika nieletniego
k) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom – w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy
określonego w § 5 ust. 1, za każdy ww. przypadek,
l) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są usługi lub projektu jej zmiany – w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego
brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1, za każdorazowy przypadek,
m) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto
Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1, za każdorazowy przypadek,
n) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty Wykonawca
zapłaci karę w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1, za
każdorazowy przypadek.
3. Zamawiający płaci karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę wskutek okoliczności, za
które odpowiada Zamawiający w wysokości 10.000,00 tys. zł. (sł.: dziesięć tysięcy 00/100) brutto
przedmiotu umowy.
4. Wykonawca płaci karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności,
za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10.000,00 tys. zł. (sł.: dziesięć tysięcy 00/100) brutto
przedmiotu umowy.

5. W przypadku nieprzedłożenia aktualnych zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności,
osób wskazanych przez Zamawiającego w ogłoszeniu, Wykonawcy zostanie naliczona każdorazowo kara
umowna w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, za każdy ujawniony
przypadek.
6. W razie stwierdzenia niewłaściwego wykonywania obowiązków z niniejszej umowy, niezależnie od
zastosowanych kar Zamawiający udzieli pisemnego upomnienia.
7.Udzielenie trzeciego upomnienia Wykonawcy w związku z nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy
skutkuje możliwością wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym, bądź
nałożeniem kary finansowej w wysokości 1000,00 zł brutto.
8.Postanowienia pkt. 7 stosuje się odpowiednio w razie udzielenia czwartego i dalszych upomnień.
9.Jeżeli kara umowna nie pokrywa wyrządzonej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania
uzupełniającego.
10. Odstąpienie od umowy, jej rozwiązanie lub wygaśnięcie nie pozbawia Zamawiającego możliwości
naliczania i dochodzenia kar umownych.
11.Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.
§ 14
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku:
1) istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, odstąpienie od umowy w tym przypadku może
nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, w takim przypadku
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy,
2) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy lub zrzeczenia się majątku Wykonawcy na rzecz wierzycieli,
3) przystąpienia przez Wykonawcę do likwidacji swojej firmy,
4) Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli Wykonawca nie wyraża zgody na zawarcie aneksu do
Umowy wskazującego część zamówienia, której realizacja zostanie powierzona Podwykonawcy lub nie
zawarł umowy z ujawnionym Podwykonawcom według wzoru zaakceptowanego przez Zamawiającego, w
sytuacji gdy Zamawiający poweźmie informacje o realizacji usług przez nieujawnionego Podwykonawcę,
5) konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy
może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego,
6)utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do realizacji obowiązków wynikających z niniejszej
umowy (np.: utrata koncesji);
7)niewłaściwego realizowania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy;
8)nie przedstawienia Zamawiającemu aktualnej polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy;
9) W przypadku nieprzedłożenia aktualnych zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności,
o którym mowa w § 4 pkt. 3, Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy, z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 2-9, w terminie 14 dni od
dowiedzenia się o okolicznościach uzasadniających odstąpienie. Odstąpienie wymaga formy pisemnej.
3. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego
wstrzymania usług.,
4. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w formie pisemnej z podaniem przyczyn
jej wypowiedzenia.
§ 15
Wszelkie ewentualne spory będą rozstrzygane przez właściwy dla Zamawiającego miejscowo i rzeczowo
Sąd.
§ 16
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (t. j. Dz.U.
z 2017 r., poz. 459 ze zm.) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z
2017 r., poz. 1579).
§ 17
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY:
Załączniki:
Załącznik nr 1 - ogłoszenie na usługi społeczne z załącznikami
Załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy wraz z formularzem ofertowym
Załącznik nr 3 – dokument potwierdzający ubezpieczenie OC

WYKONAWCA:

ZAŁĄCZNIK NR 4 A OGŁOSZENIA PROJEKT UMOWY
U M O W A nr
zawarta w dniu …………….. pomiędzy: Miastem Chorzów - Miejskim Ośrodkiem Rekreacji i Sportu, 41500 Chorzów, ul Dąbrowskiego 113, NIP:627-24-12-547, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym
przez:
1. Dyrektor - Alina Zawada
a
………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:
1. ………………………………..
została zawarta umowa następującej treści:
Przedstawiciele Stron oświadczają , że są upoważnieni do zawarcia niniejszej Umowy, że ich prawo do
reprezentowania danej Strony nie jest ograniczone w żadnym zakresie, a sposób reprezentacji osób
występujących w imieniu reprezentowanych Stron umożliwia skuteczne składanie oświadczeń woli, w tym
zaciąganie zobowiązań na rzecz reprezentowanego podmiotu, oświadczają też, że nie jest im znana żadna
przeszkoda, która mogłaby mieć wpływ na wykonanie zobowiązań przyjętych przez Strony w niniejszej
Umowie.
§1
1.Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne
szczególne usługi - art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579
§2
1.Przedmiotem niniejszej umowy jest Ochrona imprez i meczy ligowych na obiektach MORiS – część
nr 2 zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w ogłoszeniu na usługi społeczne i ofertą
Wykonawcy, która stanowi załącznik do niniejszej umowy.
2. Ochrona imprez i meczy ligowych rozgrywanych w hali sportowej przy ul. Dąbrowskiego 113 oraz ul.
Granicznej 92 (piłka ręczna, piłka nożna halowa).Usługi będą obejmować ochronę porządku publicznego,
a także ochronę sceny, zabezpieczenie trybun, sprzętu technicznego oraz system patroli po wyznaczonych
trasach, celem ochrony bezpieczeństwa uczestników imprez.
§3
1.Szczegółowy zakres prac został określony w załączniku nr 1 do umowy - opis przedmiotu zamówienia
zał. nr 1 do ogłoszenia, który stanowi integralną część umowy.
2.Strony ustalają, że osobą upoważnioną do przyjmowania w imieniu Wykonawcy uwag i wniosków
zgłaszanych przez Zamawiającego w związku z realizacja niniejszej umowy oraz do sprawowania nadzoru
merytorycznego nad jej realizacją jest:
a) Ochrona
imprez
i
meczy
ligowych
Pani/Pan………………………………….,
tel………………………….. e-mail:…………………………………………………………….
b) Osoba do kontaktu w sprawie ochrony danych osobowych Pani /Pan…………………………
tel. ……………………………. e-mail ………………………………………………………..
§4
1.Wykonawca zobowiązuje się do posługiwania się, przy wykonywaniu postanowień niniejszej umowy,
jedynie tymi pracownikami, którym udzielono w tym zakresie upoważnienia i którzy zostali wskazani w
ofercie Wykonawcy. Pracownicy ci zobowiązani są do przedstawienia, na żądanie uprawnionego pracownika
dowodu osobistego.
2.Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji pracownika wykonującego usługę, jak również, w
uzasadnionych przypadkach, żądania zmiany pracownika w trybie natychmiastowym.
3. Wykonawca oświadcza, iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają aktualne
zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca
zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu zaświadczenie z KRK.
4. Wykonawca oświadcza, iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zmówienia posiadają kwalifikacje
wymagane przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 1997 Nr. 114

poz. 720 z późniejszymi zmianami) oraz spełniają warunki określone w ogłoszeniu, które stanowi integralną
część umowy.
5. Zamawiający dopuszcza zmiany składu osobowego pracowników upoważnionych do wykonywania
czynności wskazanych w załącznikach do umowy i ogłoszeniu za pisemną zgodą Zamawiającego.
6.Wykonawca oświadcza, iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia są przeszkolone w
zakresie pierwszej pomocy.
7. Wykonawca oświadcza , że osoby ochraniające imprezy i mecze są pełnoletnie.
8. Osoby skierowane do pracy, celem należytego wykonania postanowień niniejszej umowy winny
charakteryzować się nienagannym i schludnym wyglądem zewnętrznym i wysoką kulturą osobistą (czyste,
jednolite umundurowanie, posiadanie w widocznym miejscu identyfikatora).
§5
1.Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi będące przedmiotem zamówienia przez cały okres
obowiązywania umowy, zgodnie z wymogami zawartymi w ogłoszeniu na usługi społeczne oraz złożoną
ofertą za cenę łączną :
cena netto …………………………………………………………………………………………. zł
(słownie: ………………………………………………………………………………………….. )
podatek VAT w kwocie ……………………………… zł
(słownie: …………………………………………………………………………………………. )
cena brutto …………………………………………………………………………………
zł
(słownie:…………………………………………………………………………………………. )
zgodnie z formularzem ofertowym., stanowiący załącznik nr 2 do umowy.
2.Wszystkie ceny jednostkowe obejmują całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w pełnym
zakresie oraz wszystkie inne składniki towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę i
uwzględniają wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia.
§6
1.Podstawą do rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą jest faktura wraz z protokołem
wykonanej usługi - płatna w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego. Płatność nastąpi
przelewem na rachunek wskazany na prawidłowo wystawionej fakturze VAT.
2. Wykonawca oświadcza, że do wskazanego na fakturze rachunku bankowego do zapłaty
należności został otwarty przez bank rachunek VAT. W razie braku takiego rachunku zamawiający
nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe uregulowanie zapłaty.
3. Fakturę należy wystawiać na Nabywca: Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu, ul. Rynek 1, 41500 Chorzów, NIP: 627 273 38 08 Odbiorca: Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu, ul. Dąbrowskiego 113,
41-500 Chorzów, Do faktury Wykonawca dostarczy :
1) protokół wykonanej usługi (załącznik nr 4 do umowy) odbytej imprezy, meczu potwierdzony przez
odpowiedzialnego pracownika Zamawiającego i Wykonawcy.
4.Wykonawca wystawi fakturę za przedmiot umowy i oryginał dostarczy do siedziby Zamawiającego lub
ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną prześle do Zamawiającego za pośrednictwem platformy
https://efaktura.gov.pl/uslugi-pef/uslugi-pefexpert/ , zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.2018r. poz.2191)
5. Strony nie mogą bez zgody drugiej strony przenosić całości lub części uprawnień wynikających z niniejszej
umowy – zakaz cesji w szczególności wierzytelności.
§7
1.Zamawiający i Wykonawca zachowają w tajemnicy wszystkie informacje, które mają wpływ na stan
bezpieczeństwa Zamawiającego, w czasie obowiązywania niniejszej umowy oraz po jej rozwiązaniu.
2.Wykonawca ma prawo do przetwarzania wszelkich danych Zamawiającego wyłącznie w celu realizacji
przedmiotu umowy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn.
27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
3.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przez osoby wykonujące przedmiot umowy
przepisów w zakresie ochrony danych osobowych oraz ochrony informacji niejawnych.
§8
1.Wykonawca jest odpowiedzialny za wysoką jakość i należytą staranność przy realizacji przedmiotu
zamówienia, a także za terminowe wykonanie zamówienia.
2.Wykonawca będzie wykonywał usługi stanowiące przedmiot umowy działając zgodnie z przepisami
obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisów w zakresie ochrony osób i mienia, bhp, ppoż. oraz
przepisów porządkowych obowiązujących w obiektach Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną

odpowiedzialność za powstałe wypadki naruszenia przepisów przez osoby, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu umowy.
3.Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia stałego nadzoru nad osobami, które będą świadczyć
przedmiotowe usługi. Wykonawca odpowiada za jakość świadczonej usługi.
4.Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za straty w mieniu, które powstały w wyniku
nienależytego wykonywania obowiązków określonych w niniejszej umowie.
5.Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną jak za własne czyny za działanie osób trzecich, którym
powierzył wykonywanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
6.Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach w treści koncesji
zezwalającej na prowadzenie działalności w przedmiocie objętym zamówieniem oraz w treści polisy
ubezpieczeniowej.
7.Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą mogą wprowadzić dodatkowe obowiązki wynikające z
bieżących potrzeb na piśmie pod rygorem nieważności.
§9
1.Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej z tytułu ochrony osób i mienia na warunkach obowiązkowego ubezpieczenia i
zobowiązuje się do utrzymania ubezpieczenia przez czas trwania umowy. Dokument potwierdzający
ubezpieczenie stanowi załącznik do niniejszej umowy i stanowi jej integralną część.
2.Wykonawca jest zobowiązany w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia nowej umowy ubezpieczenia
na kolejne okresy obowiązywania umowy przedstawić kopię polisy Zamawiającemu.
§ 10
1.Umowa zawarta jest na czas określony, tj. od dnia 1 stycznia 2020 roku od godz. 0:00 do 31 grudnia 2020
r. do godz. 24:00.
§11
1. Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze stanem technicznym
obiektów, założeniami, o których mowa w ogłoszeniu na usługi społeczne, warunkami lokalnymi, zapewnia,
że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne do
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona osobiście, za wyjątkiem następującego zakresu,
które zleci podwykonawcom: …………………………………………………………
3. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. Jeżeli
Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej
projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania usługi określoną w umowie, nie zgłosi na
piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
4. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda
Zamawiającego. Postanowienia ustępu 3 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
5. Umowy, o których mowa w ustępie 3 i 4 muszą być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Za działanie lub zaniechanie podwykonawców, wykonawca odpowiada jak za swoje własne działanie i
zaniechanie.
7. Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności w przypadku nie przedłożenia w terminie 15
dni od wystawienia faktury, pisemnego potwierdzenia przez podwykonawców, których wierzytelność jest
częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tych podwykonawców.
8. Za dokonanie zapłaty, o której mowa w ust.7 niniejszego paragrafu przyjmuje się datę uznania na
rachunku bankowym podwykonawcy.
§ 12
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której będzie dokonany wybór Wykonawcy.
2. Strony dopuszczają zmianę istotnych postanowień niniejszej umowy w przypadku:
a) regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy a mających wpływ na realizację
przedmiotu umowy;
b) wystąpienia siły wyższej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;
c) zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy oraz osób uczestniczących
w wykonaniu zamówienia – po akceptacji Zamawiającego.
d) zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych;
e) zwiększenie lub zmniejszenie ilości osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia
f) zwiększenia lub zmniejszenia ilości chronionych meczy, godzin oraz imprez masowych
g) zmiany miejsca organizowanych meczy , imprez masowych
h) zmiany podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego;
i) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT),

j) możliwość przedłużenia terminu wykonania zamówienia i innych terminów umownych,
k) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę
l) zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
m) zgłoszenia podwykonawcy w czasie trwania umowy po wcześniejszej akceptacji przez zamawiającego.
§ 13
3. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy
w formie kar umownych.
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
c) 1000 zł. brutto (sł.: jeden tysiąc 00/100 ) za każdy stwierdzony przypadek, iż pracownik ochrony
znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu
d) 300 zł. brutto ( sł.: trzysta złotych 00/100 ) za każdy stwierdzony przypadek wykonania usługi
przez pracownika nie umundurowanego bądź nie posiadającego identyfikatora
e) 200 zł. brutto ( sł.: dwieście złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek wykonania usługi
przez pracownika nieletniego
f) 500 zł. ( sł.: pięćset złotych 00/100) za każdy stwierdzony brak uprawnień pracownika ochrony
(dotyczy tylko przypadków gdy wymagane jest wykonanie usługi przez pracowników posiadających
stosowne uprawnienia)
g) 200 zł. (sł.: dwieście złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek spóźnienia się jednego
pracownika ochrony o więcej niż 15 minut
h) 200 zł. (sł.: dwieście złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek samodzielnego opuszczenia
stanowiska pracy
i) 200 zł. ( sł.: dwieście złotych 00/100 ) za każdy stwierdzony przypadek obsadzenia stanowiska
pracy przez inną osobę nie wykazaną w wykazie osób bez zgody zamawiającego
j) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom – w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy
określonego w § 5 ust. 1, za każdy ww. przypadek,
k) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są usługi lub projektu jej zmiany – w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego
brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 15c, za każdorazowy przypadek,
l) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto
Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1, za każdorazowy przypadek,
m) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty Wykonawca
zapłaci karę w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1, za
każdorazowy przypadek.
3. Zamawiający płaci karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę wskutek okoliczności, za
które odpowiada Zamawiający w wysokości 10.000,00 tys. zł. (sł.: dziesięć tysięcy 00/100) brutto
przedmiotu umowy.
4. Wykonawca płaci karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności,
za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10.000,00 tys. zł. (sł.: dziesięć tysięcy 00/100) brutto
przedmiotu umowy.
5. W przypadku nieprzedłożenia aktualnych zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności,
osób wskazanych przez Zamawiającego w ogłoszeniu, Wykonawcy zostanie naliczona każdorazowo kara
umowna w wysokości 3% wartości wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, za każdy ujawniony
przypadek.
6. W razie stwierdzenia niewłaściwego wykonywania obowiązków z niniejszej umowy, niezależnie od
zastosowanych kar Zamawiający udzieli pisemnego upomnienia.
7.Udzielenie trzeciego upomnienia Wykonawcy w związku z nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy
skutkuje możliwością wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym, bądź
nałożeniem kary finansowej w wysokości 1000,00 zł brutto.
8.Postanowienia pkt. 7 stosuje się odpowiednio w razie udzielenia czwartego i dalszych upomnień.
9.Jeżeli kara umowna nie pokrywa wyrządzonej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania
uzupełniającego.
10. Odstąpienie od umowy, jej rozwiązanie lub wygaśnięcie nie pozbawia Zamawiającego możliwości
naliczania i dochodzenia kar umownych.

11.Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.
§ 15
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku:
1) istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, odstąpienie od umowy w tym przypadku może
nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, w takim przypadku
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy,
2) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy lub zrzeczenia się majątku Wykonawcy na rzecz wierzycieli,
3) przystąpienia przez Wykonawcę do likwidacji swojej firmy,
4) Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli Wykonawca nie wyraża zgody na zawarcie aneksu do
Umowy wskazującego część zamówienia, której realizacja zostanie powierzona Podwykonawcy lub nie
zawarł umowy z ujawnionym Podwykonawcom według wzoru zaakceptowanego przez Zamawiającego, w
sytuacji gdy Zamawiający poweźmie informacje o realizacji usług przez nieujawnionego Podwykonawcę,
5) konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy
może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego,
6)utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do realizacji obowiązków wynikających z niniejszej
umowy (np.: utrata koncesji);
7)poniesienie przez Zamawiającego szkody w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy;
8)niewłaściwego realizowania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy;
9)nie przedstawienia Zamawiającemu aktualnej polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy;
10) W przypadku nieprzedłożenia aktualnych zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności,
o którym mowa w § 4 pkt. 3, Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy, z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 2-9, w terminie 14 dni od
dowiedzenia się o okolicznościach uzasadniających odstąpienie. Odstąpienie wymaga formy pisemnej.
3. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego
wstrzymania usług.,
4. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w formie pisemnej z podaniem przyczyn
jej wypowiedzenia.
§ 16.
Wszelkie ewentualne spory będą rozstrzygane przez właściwy dla Zamawiającego miejscowo i rzeczowo
Sąd.
§ 17
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (t. j. Dz.U.
z 2017 r., poz. 459 ze zm.) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z
2017 r., poz. 1579).
§ 18
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY:

Załączniki:
Załącznik nr 1 - Ogłoszenie na usługi społeczne z załącznikami
Załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy wraz z formularzem ofertowym
Załącznik nr 3 – Protokół Miesięcznego Odbioru Wykonanej Usługi
Załącznik nr 4 - dokument potwierdzający ubezpieczenie OC

WYKONAWCA:

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY
Protokół Miesięcznego Odbioru Wykonanej Usługi
na podstawie zawartej umowy nr …………………………
pomiędzy:
Miejskim Ośrodkiem Rekreacji i Sportu w Chorzowie
a
……………………………………………………………………………………………………
(nazwa, adres firmy ochrony)
Stwierdza się, iż w dniu ………………….. w godzinach od ……… do ………. w Chorzowie
była zabezpieczana impreza,
mecz: ……………………………………………………………………………………………………..
(rodzaj, nazwa imprezy, meczu)
Powyższą imprezę zabezpieczało:
1) ……… pracowników ochrony, przepracowując łącznie

………….. roboczogodzin

2) ……… dowodzących, przepracowując łącznie

…………. roboczogodzin

Ogółem przepracowano

………….. roboczogodzin

Uwagi do wykonania zabezpieczenia oraz przebiegu imprezy , meczu :
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

……………………………………………………………..
……………………………………………….......................
podpis osoby odpowiedzialnej ze strony MORiS
podpis osoby odpowiedzialnej ze
strony Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 5 A DO OGŁOSZENIA

(pieczęć firmy Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA ŚWIADCZENIE USŁUG
Lista co najmniej 4 osób tzw. dowodzących wpisanych na listę pracowników kwalifikowalnych
L.p.

Nazwisko i imię

Numer
zaświadczenia

Zakres
Informacje o
wykonywanych
podstawie do
czynności
dysponowania tymi
(kierownik służb
osobami
bezpieczeństwa)

OŚWIADCZENIE
Oświadczamy, że ww. osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane
uprawnienia.

..................................................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka

Osoba składająca oświadczenie została pouczona o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 §
1 Kodeksu Karnego, za składanie nieprawdziwych zeznań. Kto w celu uzyskania zamówienia
publicznego przedkłada dokument podrobiony, przerobiony, nierzetelny, poświadczający nieprawdę lub
pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania zamówienia
publicznego

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO OGŁOSZENIA

(pieczęć firmy Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA ŚWIADCZENIE USŁUG
Lista co najmniej 15 osób w tym:
- 13 osób, posiadających 2 letnie doświadczenie w ochronie obiektów, pracownik ochrony, co do którego
nie jest wymagany wpis na listę kwalifikowalnych pracowników ochrony fizycznej
- 2 osób, posiadających 2 letnie doświadczenie w ochronie obiektów, pracownik ochrony - osoba wpisana
na listę kwalifikowalnych pracowników ochrony fizycznej
L.p.

Nazwisko i imię

Numer
legitymacji

Zakres i rodzaj
powierzonych prac
i czynności

Informacje o podstawie do Doświadczenie
dysponowania tymi osobami
w ochronie
obiektów

OBIEKT– stadion miejski ul. Cichej 6

OBIEKT- hala ul. Dąbrowskiego 113:

OBIEKT- stadion miejski ul. Lompy 10a/ul. Filarowa:

OBIEKT- ul. Odległa 5:

OBIEKT- ul. Wolności 139:

Oświadczenie
Oświadczamy, że ww. osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane
uprawnienia i doświadczenie

..................................................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Osoba składająca oświadczenie została pouczona o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 §
1 Kodeksu Karnego, za składanie nieprawdziwych zeznań. Kto w celu uzyskania zamówienia
publicznego przedkłada dokument podrobiony, przerobiony, nierzetelny, poświadczający nieprawdę lub
pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania zamówienia
publicznego

ZAŁĄCZNIK NR 5 B DO OGŁOSZENIA
(pieczęć firmy Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA ŚWIADCZENIE USŁUG
Lista co najmniej 8 osób z grupy interwencyjnej
wpisanych na listę pracowników kwalifikowalnych

L.p.

Nazwisko i imię

Numer legitymacji

OŚWIADCZENIE
Oświadczamy, że ww. osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają
wymagane uprawnienia.
..................................................................................
Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka / pieczątki
Osoba składająca oświadczenie została pouczona o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 §
1 Kodeksu Karnego, za składanie nieprawdziwych zeznań. Kto w celu uzyskania zamówienia
publicznego przedkłada dokument podrobiony, przerobiony, nierzetelny, poświadczający nieprawdę lub
pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania zamówienia
publicznego

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO OGŁOSZENIA

(pieczęć firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że dysponujemy 3 grupami interwencyjnymi dwuosobowymi, wyposażonymi w
broń palną, wyposażonymi w łączność radiową z osobami sprawującymi bezpośrednią ochronę fizyczną.

.........................................................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Osoba składająca oświadczenie została pouczona o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 §
1 Kodeksu Karnego, za składanie nieprawdziwych zeznań. Kto w celu uzyskania zamówienia
publicznego przedkłada dokument podrobiony, przerobiony, nierzetelny, poświadczający nieprawdę lub
pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania zamówienia
publicznego

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO OGŁOSZENIA
( pieczęć firmowa wykonawcy )

WYKAZ
Osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadające uprawnienia do obsługi kotłów
G2E , min. 1 osoba na zmianie

L.p.

Imię i Nazwisko osób

OBIEKT – ul. Odległa 5: min. 1 osoba na zmianie

OBIEKT – ul. Wolności 139: min. 1 osoba na zmianie

*wymagane kopie uprawnień Wykonawca dostarczy przed podpisaniem umowy

OŚWIADCZENIE
Oświadczamy, że wymienione osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają
wymagane uprawnienia aktualne na dzień składania ofert.
..................................................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Osoba składająca oświadczenie została pouczona o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1
Kodeksu Karnego, za składanie nieprawdziwych zeznań. Kto w celu uzyskania zamówienia
publicznego przedkłada dokument podrobiony, przerobiony, nierzetelny, poświadczający nieprawdę lub
pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania zamówienia
publicznego

(pieczęć firmy Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO OGŁOSZENIA

WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA ŚWIADCZENIE USŁUG
Lista co najmniej 30 osób w tym:
- 20 osób pracowników ochrony fizycznej (imprezy, mecze,) co do którego nie jest wymagany wpis na listę
kwalifikowalnych pracowników ochrony fizycznej (sł. informacyjna)
-10 osób pracowników ochrony fizycznej (imprezy, mecze,) osoba wpisana na listę kwalifikowalnych
pracowników ochrony fizycznej
Zakres
Informacje o podstawie do
L.p.
Nazwisko i imię
Numer legitymacji wykonywanych
dysponowania tymi
czynności
osobami

OŚWIADCZENIE
Oświadczamy, że ww. osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają
wymagane uprawnienia .
..................................................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka

Osoba składająca oświadczenie została pouczona o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 §
1 Kodeksu Karnego, za składanie nieprawdziwych zeznań. Kto w celu uzyskania zamówienia
publicznego przedkłada dokument podrobiony, przerobiony, nierzetelny, poświadczający nieprawdę lub
pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania zamówienia
publicznego

ZAŁĄCZNIK NR 9 DO OGŁOSZENIA
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane
uprawnienia, a mianowicie:
1. *Dotyczy części nr 1 Oświadczamy, że dysponujemy :
a)
b)
c)
d)
e)

13 osobami, posiadającymi 2 letnie doświadczenie w ochronie obiektów, pracownik ochrony,
co do którego nie jest wymagany wpis na listę kwalifikowalnych pracowników ochrony
fizycznej
2 osobami, posiadających 2 letnie doświadczenie w ochronie obiektów, pracownik ochrony osoby wpisane na listę kwalifikowalnych pracowników ochrony fizycznej
co najmniej 8 osobami z grupy interwencyjnej wpisanymi
na listę pracowników
kwalifikowalnych
3 grupami interwencyjnymi dwuosobowymi, wyposażonymi w broń palną, wyposażonymi
w łączność radiową z osobami sprawującymi bezpośrednią ochronę fizyczną.
osobami posiadającymi uprawnienia do obsługi kotłów G2E – uprawnienia aktualne na dzień
składania ofert , min. 1 osoba na zmianie.
*wymagane kopie uprawnień Wykonawca dostarczy przed podpisaniem umowy
...............................................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu
Karnego, za składanie nieprawdziwych zeznań.
2. *Dotyczy części nr 2 Oświadczamy, że dysponujemy
a) 20 osobami pracownikami ochrony fizycznej (imprezy, mecze,) co do którego nie jest wymagany
wpis na listę kwalifikowalnych pracowników ochrony fizycznej (sł. informacyjna)
b) 10 osobami pracownikami ochrony fizycznej (imprezy, mecze,) osoba wpisana na listę
kwalifikowalnych pracowników ochrony fizycznej
c) co najmniej 4 osobami tzw. dowodzącymi wpisanymi na listę pracowników kwalifikowalnych

...........................................................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka

Osoba składająca oświadczenie została pouczona o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 §
1 Kodeksu Karnego, za składanie nieprawdziwych zeznań. Kto w celu uzyskania zamówienia
publicznego przedkłada dokument podrobiony, przerobiony, nierzetelny, poświadczający nieprawdę lub
pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania zamówienia
publicznego
*wypełnić kiedy dotyczy

ZAŁĄCZNIK NR 11 DO OGŁOSZENIA
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
zawarta dnia ____________ pomiędzy:
Firma ……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
zwany w dalszej części umowy „Podmiotem przetwarzającym”, reprezentowanym przez:
1…………………………………………….
a
Miastem Chorzów - Miejskim Ośrodkiem Rekreacji i Sportu , 41-500 Chorzów, ul. Dąbrowskiego
113., NIP : 627-24-12-547
Działającym na podstawie : Uchwały Rady Miejskiej Chorzowa z dnia. 21.12.2000
zwany w dalszej części umowy „Administratorem danych” lub „Administratorem”
reprezentowana przez: mgr. Alina Zawada – Dyrektor

1.

2.
3.

1.
2.

3.

1.

2.
3.

4.

5.

§1
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części
„Rozporządzeniem”)
dane
osobowe
do
przetwarzania,
na
zasadach
i w celu określonym w niniejszej Umowie.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z
niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego,
które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi
Rozporządzenia.
§2
Zakres i cel przetwarzania danych
Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe w celu realizacji Umowy
głównej nr ______________ z dnia ………………r. obowiązującej od dnia 01.01.2020r. do dnia
31.12.2020r.
Zakres przetwarzania obejmuje przechowywanie, kopiowanie, wgląd, utrwalanie, usuwanie,
archiwizację danych osobowych w postaci:
a. dane zwykłe pracowników oraz klientów, wynajmujących i najemców obiektów MORiS oraz
uczestników imprez i zawodów sportowych w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu,
b. dane pochodzące z monitoringu wizyjnego obiektów MORiS
Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający
wyłącznie w ramach czynności związanych z monitorowaniem systemów zabezpieczenia
technicznego obiektów MORiS wraz z ochroną imprez i meczy ligowych.
§3
Obowiązki podmiotu przetwarzającego
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do
ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych
zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z
przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu
powierzonych danych osobowych.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji
niniejszej umowy.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy,
(o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które
upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
Podmiot
przetwarzający
po
zakończeniu
świadczenia
usług
związanych
z przetwarzaniem usuwa wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że
prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

6. W
miarę
możliwości
Podmiot
przetwarzający
pomaga
Administratorowi
w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane
dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
7. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej
zwłoki zgłasza je administratorowi w ciągu 24 h.

1.

2.

3.
4.

1.

2.

3.
4.

§4
Prawo kontroli
Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki
zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych
danych osobowych spełniają postanowienia umowy.
Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu
przetwarzającego zachowując 7 dniowy termin powiadomienia, wyrażonego w formie pisemnej lub
informacji przesłanej drogą elektroniczną. Administrator do powiadomienia załączy dokument
określający zakres przeprowadzanej kontroli.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w
terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni .
Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania
spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.
§5
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania
Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej
pisemnej zgody Administratora danych.
Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne
polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający
prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W
takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje
Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej
informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot
przetwarzający w niniejszej Umowie.
Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązanie
się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.

§6
Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego
1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych
osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do
przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora
danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym,
dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych
danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych,
o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w
podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez
inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp
dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.
§7
Czas obowiązywania umowy
1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas określony trwaniem umowy
podstawowej na świadczenie usług przez Podmiot Przetwarzający.

2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem 30 dniowego okresu
wypowiedzenia.
§8
Rozwiązanie umowy
1. Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy
Podmiot przetwarzający:
a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie
ich w wyznaczonym terminie;
b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową;
c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora
danych;
§9
Zasady zachowania poufności
1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od
współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy
danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody
Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.
§10
Postanowienia końcowe
1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz
Rozporządzenia.
3. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy
Administratora danych.
Administrator danych

Podmiot przetwarzający

