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Elbląg, dn. 06-12-2018r. 

Zamawiający: 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu 

Adres: Wojska Polskiego 1  

 82-300 Elbląg 

 REGON 170711628 NIP 578-24-90-793 

 Internet: http:// www.pwsz.elblag.pl  

 e – mail: pwsz@pwsz.elblag.pl 

 tel.: 55 629-05-05 faks: 55 629-05-10 

godziny pracy: 7:00- 15:00 od poniedziałku do piątku 

 

 

ROZEZNANIE CENOWE 

Nr ZP/2311/60/2870/2018  

na: 

Ochrona i monitoring Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu, Systemu Sygnalizacji Pożaru, Systemu 

Wizyjnego w obiektach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. 

1) Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz.U.2018.1986 z późn. zm.). 

2) Postępowanie prowadzone jest w formie rozeznania cenowego – procedury określonej w Zarządzeniu Nr 06/2012 

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 16 marca 2012r.  

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane: 

- na stronie internetowej Zamawiającego www.pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne.  

 

Załączniki: 

Formularz oferty – ZAŁĄCZNIK NR 1,  

Zestawienie instalacji SSWiN, SSP, CCTV – ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiot zamówienia obejmuje ochronę i monitoring Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu, Systemu 

Sygnalizacji Pożaru, Systemu Wizyjnego w obiektach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu wg 

zestawienia instalacji SSWiN, SSP, CCTV będącego ZAŁĄCZNIKIEM NR 2 do Rozeznania cenowego 

2. ZAKRES ZAMÓWIENIA: 

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.  

1) Wykonawca zobowiązuje się do monitorowania Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) w 

obiektach Zamawiającego w zakresie: 

a) Podłączenia SSWiN Zamawiającego do stacji monitorowania alarmów Wykonawcy drogą telefonii 

komórkowej GSM oraz monitorowania SSWiN Zamawiającego 24 godziny na dobę przez stację 

monitorowania alarmów Wykonawcy poprzez przyjmowanie i przechowywanie informacji przez okres 

trwania zamówienia - dotyczy obiektów przy: Al Grunwaldzkiej 137 (B1), ul. Czerniakowskiej 22 (B2), 

ul. Wojska Polskiego 1 (B3), ul. Zacisze 12. 

2) Wykonawca zobowiązuje się do monitorowania Systemów Sygnalizacji Pożaru (SSP) w obiektach 

Zamawiającego w zakresie: 

a) Dostarczenia i dzierżawy modułu łącza telefonii stacjonarnej lub łącza radiowego lub sieci komórkowej 

GSM oraz podłączenia SSP Zamawiającego do stacji monitorowania alarmów Wykonawcy - dotyczy 

obiektów przy: Al. Grunwaldzkiej 137 (B1), ul. Czerniakowskiej 22 (B2), ul. Wojska Polskiego 1 (B3), ul. 

Zacisze 12. 

(Zamawiający w obiekcie przy ul. Czerniakowskiej 22 (B2) posiada moduł współpracujący tylko z 

odbiornikiem firmy Microm łączem telefonii stacjonarnej). 

b) Dostarczenia i dzierżawy modułu łącza telefonii stacjonarnej (po łączu komutowanym) i modułu radiowego 

(dwutorowo) oraz podłączenia SSP Zamawiającego do stacji monitorowania alarmów Wykonawcy - 

dotyczy obiektów przy: ul. Wspólnej 11-13 (DS 2). 

c) Zamawiający wymaga zastosowania urządzeń certyfikowanych, tj. urządzeń posiadających odpowiednie 

certyfikaty zgodności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 

czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
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terenów (Dz.U.2010.109.719 z późn. zm.), np. wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony 

Przeciwpożarowej Im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy. Zamawiający zastrzega 

sobie możliwość żądania od Wykonawcy przedstawienia wyżej wymienionych dokumentów po podpisaniu 

umowy o udzielenie zamówienia publicznego. 

d) Monitorowania SSP Zamawiającego w w/w obiektach (lit. a i b) 24 godziny na dobę przez stację 

monitorowania alarmów Wykonawcy poprzez przyjmowanie i przechowywanie informacji przez okres 

trwania zamówienia. 

e) Wykonawca winien prowadzić monitoring SSP przy ul. Wspólnej 11-13 (DS. 2) dwutorowo w oparciu o 

porozumienie zawarte z Komendą Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu. 

3) Wykonawca zobowiązuje się do monitorowania Systemu Wizyjnego (CCTV, TV dozorowa) - dotyczy 

obiektu przy: Al Grunwaldzkiej 137 (B1), ul. Czerniakowskiej 22 (B2), ul. Wojska Polskiego 1 (B3) w zakresie: 

a) Połączenia się drogą internetową do stacji monitorowania alarmów Wykonawcy i CCTV Zamawiającego 

w każdym dniu poza godzinami pracy Zamawiającego tj. od 22.00 do 06.00 w dni powszednie oraz 

całodobowo w dni wolne od pracy. 

b) Podglądu CCTV Zamawiającego przez stację monitorowania alarmów Wykonawcy i podejmowanie 

interwencji przez grupę interwencyjną na każde dostrzeżone działanie przestępcze. 

c) Zamawiający zobowiązuje się do utrzymania łącza internetowego zapewniającego możliwość realizacji 

usługi.  

4) Wykonawca zobowiązuje się do ochrony i dokonywania czynności kontrolnych stanu obiektów 

Zamawiającego w zakresie: 

a) Dokonywania w obecności osób upoważnionych przez Zamawiającego dwa razy dziennie otwarcia i 

zamknięcia obiektów: 

- w godz. 6:00 i 22:00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy. 

 W przypadku dni wolnych od pracy: zamknięcie obiektów nastąpi o godzinie 22:00 w dniu 

poprzedzającym dzień wolny od pracy, natomiast otwarcie obiektów nastąpi o godzinie 6:00 w dniu 

następującym po dniu wolnym od pracy - dotyczy obiektów  przy: Al. Grunwaldzkiej 137 (B1), ul. 

Czerniakowskiej 22 (B2), ul. Wojska Polskiego 1 (B3). 

- w godz. 7:00 i 22:00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy. 

W przypadku dni wolnych od pracy: zamknięcie obiektu nastąpi o godzinie 22:00 w dniu 

poprzedzającym dzień wolny od pracy, natomiast otwarcie obiektów nastąpi o godzinie 7:00 w dniu 

następującym po dniu wolnym od pracy - dotyczy obiektu  przy ul. Zacisze 12. 

- w godz. 8:00 i 16:00 w soboty z wyłączeniem dni wolnych od pracy,  

W przypadku dni wolnych od pracy: zamknięcie obiektu nastąpi o godzinie 16:00 w dniu 

poprzedzającym dzień wolny od pracy, natomiast otwarcie obiektu nastąpi o godzinie 7:00 w dniu 

następującym po dniu wolnym od pracy - dotyczy obiektu  przy ul. Zacisze 12. 

b) Ochrony i dokonywania czynności kontrolnych stanu obiektów przez grupę interwencyjną  dotyczy 

obiektów  przy : Al. Grunwaldzkiej 137 (B1), ul. Czerniakowskiej 22 (B2), ul. Wojska Polskiego 1 (B3): 

- trzykrotnie każdego dnia w godzinach od 22:00 do 6:00,  

- dwukrotnie w każdym dniu wolnym od pracy w godzinach od 6:00 do 22:00 (zamiast otwarcia i 

zamknięcia obiektów, o których mowa w lit. a) tiret 1. 

c) Ochrona i dokonywania czynności kontrolnych stanu obiektów przez grupę interwencyjną - dotyczy 

obiektu  przy ul. Zacisze 12: 

- trzykrotnie każdego dnia w godzinach od 22:00 do 7:00,  

- dwukrotnie w każdym dniu wolnym od pracy w godzinach od 7:00 do 22:00 (zamiast otwarcia i 

zamknięcia obiektów, o których mowa w lit. a) tiret 2. 

d) Świadczenie usług ochrony fizycznej przez minimum 1 pracownika Wykonawcy na parterze obiektu przy 

ul. Zacisze 12, w zakresie obsługi portierni oraz ochrony fizycznej osób i mienia ruchomego, nieruchomego 

w soboty w godz. od 8:00 do 16:00 z wyłączeniem dni wolnych od pracy. 

5) Zamawiający zastrzega możliwość zastosowania prawa opcji, tj.:  

a) Możliwość zwiększenia/zmniejszenia zakresu umowy o monitoring i /lub ochronę obiektów 

nieuwzględnionych w zakresie zamówienia lub o zmianę godzin wykonywania usługi. W takim wypadku 

usługa wyceniona zostanie w oparciu o cenę oferty określoną w Formularzu oferty /aktualne wartości 

rynkowe, Wykonawcy. 

b) Prawo opcji nie przekroczy +/- 10% wartości brutto umowy. 

3. WYMAGANIA OD WYKONAWCÓW 

1) Wykonawca dołoży należytej staranności, wykorzysta swoją wiedzę, doświadczenie zawodowe oraz posiadane 

środki techniczne w taki sposób i w takim zakresie, aby wykonać zamówienie w sposób należyty i zgodnie z 

przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. 
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o ochronie osób i mienia (Dz.U.2018.2142 z późn. zm. ) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 

innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719 z późn. zm.).  

2) Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania czynności kontrolnych przez kwalifikowanych pracowników 

ochrony fizycznej zgodnie z ustawą z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U.2018.2142). Wykonawca 

zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające posiadanie przez pracowników 

Wykonawcy Zaświadczenia o wpisie do rejestru kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej właściwego 

komendanta Policji na żądanie i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3) W celu zwiększenia bezpieczeństwa chronionego obiektu Wykonawca musi dysponować grupą interwencyjną 

składającą się z co najmniej dwóch uzbrojonych pracowników ochrony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych formacji ochronnych i 

warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U.2015.992 z późn. zm.). Zamawiający 

w trakcie realizacji zamówienia zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy przedstawienia stosownych 

dokumentów potwierdzających spełnienie w/w wymagania. 

4) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie pracowników świadczących usługę oraz za ich 

bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 

5) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy aktualną koncesję na 

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 

1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U.2018.2142 z późn. zm.). 

6) W przypadku otrzymania sygnału alarmowego lub stwierdzenia objawów działania przestępczego Wykonawca 

zobowiązany jest do: 

a) podjęcia czynności ustalenia przyczyn uruchomienia sygnału alarmowego,  

b) zapewnienia gotowości i interwencji grupy interwencyjnej w możliwie najkrótszym czasie od chwili 

zarejestrowania alarmu przez stację monitorowania alarmów Wykonawcy, 

c) podjęcia czynności zmierzających do minimalizacji strat np. przerwania naruszeń w przypadku naruszenia 

dobra chronionego, 

d) powiadomienia telefonicznie osób upoważnionych przez Zamawiającego, 

e) powiadomienia służb specjalistycznych (policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe itp.).  

f) zabezpieczenia i zapewnienia doraźnej ochrony fizycznej monitorowanego obiektu do czasu przybycia służb 

specjalistycznych oraz osoby upoważnionej przez Zamawiającego. 

7) W przypadku otrzymania sygnału uszkodzenia systemu alarmowego Wykonawca zobowiązany jest do 

niezwłocznego powiadomienia osoby upoważnionej przez Zamawiającego. 

8) Wykonawca zobowiązuje się dokonywać przynajmniej raz w miesiącu prób działania systemów alarmowych w 

obiektach Zamawiającego w obecności osoby upoważnionej przez Zamawiającego w celu utrzymania w pełnej 

gotowości systemów.  

9) Podjęcie interwencji związanych ze wszystkimi alarmami uzasadnionymi wliczone będzie w cenę oferty złożonej 

przez Wykonawcę, przy czym w razie występowania alarmów nieuzasadnionych, Zamawiający zobowiązuje się 

uiścić na rzecz Wykonawcy opłatę umowną w wysokości określonej w Formularzu oferty. 

10) Za alarmy nieuzasadnione uznaje się sygnały alarmowe z obiektu, które nie są spowodowane włamaniem lub 

napadem, wywołane przez użytkownika bez uzasadnionej przyczyny, ruchome obiekty wewnątrz pomieszczeń 

chronionych, przewiewy spowodowane nieszczelnościami okien i drzwi, itp.  

11) W przypadku nieumyślnego wywołania nieuzasadnionego alarmu Zamawiający ma możliwość odwołania 

wyjazdu patrolu grupy interwencyjnej w ciągu 3 minut od chwili wystąpienia alarmu - poprzez telefoniczne 

powiadomienie stacji monitorowania alarmów o tym fakcie. (Identyfikacja Zamawiającego następuje poprzez 

podanie zarejestrowanych w stacji monitorowania alarmów danych osobowych oraz indywidualnego hasła 

obiektu.) 

12) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy niezbędne instrukcje użytkowania 

systemu monitoringu, a także do uzbrajania SSWiN na czas ochrony oraz instrukcję postępowania w przypadku 

wystąpienia działania przestępczego. 

13) W okresie realizowania zamówienia Wykonawca przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody 

osobowe i rzeczowe, mające zdarzenie w czasie i na terenach objętych usługą przedmiotu zamówienia będące 

wynikiem działania lub zaniechania działania pracowników Wykonawcy. 

14) Wykonawca realizując przedmiot zamówienia zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, 

które mają wpływ na stan bezpieczeństwa osób i mienia podlegającego ochronie w czasie obowiązywania umowy 

oraz po jej rozwiązaniu, pod rygorem skutków prawnych. 
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15) Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia monitoringu systemów alarmowych Zamawiającego w 

porozumieniu ze służbami porządkowymi i ratunkowymi, tj. policją, strażą pożarną. 

16) Wykonawca zobowiązuje się do dokładnego rozpoznania obiektu chronionego Zamawiającego jego usytuowania, 

dróg dojazdu. 

17) Wykonawca na czas realizacji zamówienia musi posiadać urządzenia techniczne pozwalające na utrzymanie stałej 

łączności z systemami alarmowymi zainstalowanym u Zamawiającego. Wykonawca na własny koszt zainstaluje i 

podłączy urządzenia umożliwiające połączenie systemów Zamawiającego z bazą, centralą, monitoringiem 

Wykonawcy przed przystąpieniem do realizacji umowy. 

18) W przypadku monitorowania systemów Zamawiającego poprzez wykorzystanie modułu radiowego Wykonawca 

zobowiązany jest do zabezpieczenia we własnym zakresie na czas realizacji zamówienia niezbędnej  

częstotliwości radiowej. 

19) Wykonawca zobowiązuje się posiadać opłaconą aktualną  polisę lub inny dokument ubezpieczenia, 

potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności 

stanowiącej przedmiot zamówienia na wartość nie mniejszą niż 130 000,00 PLN (słownie: sto trzydzieści tysięcy 

złotych 00/100). Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania ważnej umowy ubezpieczenia OC oraz nie 

zmniejszania wysokości sumy gwarancyjnej i zakresu ubezpieczenia (zakresu ochrony ubezpieczeniowej) przez 

cały okres obowiązywania umowy. Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia zastrzega możliwość żądania od 

Wykonawcy przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie w/w wymagania. 

20) Zamawiający zaleca Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej w obiektach Zamawiającego przed złożeniem 

oferty w niniejszym Rozeznaniu cenowym, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym (Małgorzata 

Kordecka - K-k Działu Gospodarczo-Technicznego, tel. 55 629 05 66, e-mall m.kordecka@pwsz.elblag.pl). 

4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1) Termin realizacji zamówienia: 13 miesięcy od dnia podpisania umowy. Orientacyjny termin rozpoczęcia realizacji 

zamówienia: 1 stycznia 2019 roku. 

2) Umowa może ulec rozwiązaniu w każdym czasie w wyniku obustronnego porozumienia stron.  

3) Zamawiający ma prawo do jednostronnego rozwiązania umowy ze skutkiem na następny miesiąc kalendarzowy, 

w przypadku nienależytego wykonywania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę lub rażącego naruszenia 

obowiązków przez Wykonawcę określonych w zawartej na podstawie niniejszego Rozeznania cenowego umowy.  

5. ZASADY I TERMIN PŁATNOŚCI  

1) Wynagrodzenie może ulec zwiększeniu w przypadku zmniejszenia/zwiększenia zakresu rzeczowego usługi w 

wyniku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji określonego w ust. 2 pkt. 5) Rozeznania cenowego. 

2) Rozliczenie za faktycznie wykonane usługi w danym miesiącu kalendarzowym, odbywać się będzie na podstawie 

faktur wystawianych przez Wykonawcę nie później niż do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

wykonano usługi. 

3) Termin zapłaty faktury Wykonawcy będzie wynosił 14 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury. 

6. SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTY 

1) Formularz oferty musi zawierać ostateczną cenę oferty brutto za realizację całego zamówienia. Cena ta zostanie 

wyliczona przez Wykonawcę jako iloczyn miesięcznych opłat za wykonaną daną usługę w odniesieniu do 

wszystkich obiektów Zamawiającego. Cena oferty brutto służyć będzie do porównania i badania ofert.  

2) Przez pojęcie „cena” należy rozumieć cenę w rozumieniu itp. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. 

o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U.2017.1830 z późn. zm.). 

3) Cena oferty brutto będzie uwzględniać wszystkie wymagania odnośnie wykonania zamówienia oraz obejmować 

będzie wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu realizacji zamówienia w tym dzierżawę, montaż i 

demontaż urządzeń Wykonawcy niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi, z wyjątkiem opłaty za podjęcie 

interwencji związanej z występowaniem alarmów nieuzasadnionych. Wysokość opłaty za podjęcie interwencji 

związanej z występowaniem alarmów nieuzasadnionych określona jest w Formularzu oferty. 

4) Cena oferty musi zawierać należny podatek VAT zgodnie z art. 41 ust. 12. ustawy o podatku od towarów i usług 

z dnia 11.03.2004 r. (Dz. U.2018.2174 z późn. zm), wszystkie przewidywane koszty kompletnego wykonania 

przedmiotu zamówienia, muszą uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego rozeznania cenowego oraz 

obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi 

przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę, 

który musi przewidzieć wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na cenę zamówienia. Jeżeli Wykonawca 

stosuje upusty cenowe, to proponując je Zamawiającemu, musi je uwzględnić w ostatecznej cenie oferty 
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http://sip.lex.pl/#/dokument/18109812#art%283%29ust%281%29pkt%281%29
http://sip.lex.pl/#/dokument/18109812#art%283%29ust%282%29


 
 

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

Dział Zamówień Publicznych 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu 
tel. 55 629 05 53 fax. 55 629 05 10, e-mail: zp@pwsz.elblag.pl 

Strona 5 z 9 

 

 

5) Ceny oferty musi być wyrażona w złotych polskich PLN. 

6) Wykonawca zobowiązani są do zaokrąglenia cen do pełnych groszy, czyli do dwóch miejsc po przecinku, przy 

czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.  

7. KRYTERIA OCENY OFERT 

1) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach: 

a) Cena oferty (brutto) - Xc - 100%.  

 Cena oferty (brutto) tj. z podatkiem VAT za realizację przedmiotu zamówienia, na którą powinny się 

składać wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę.  

 Ocena punktowa w kryterium Cena oferty (brutto) dokonana zostanie na podstawie ceny oferty brutto 

wskazanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Rozeznania cenowego i 

przeliczona według wzoru opisanego w tabeli poniżej. 

2) Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie: 

Kryterium 
Waga 

kryterium 

Maksymalna liczba 

punktów[pkt.] Sposób obliczenia 

Cena oferty(brutto) 100% 100,00 
XC= cena oferty  (brutto) najniższej / cena 

oferty (brutto) badanej x 100 pkt. 

Razem 100% 100,00 X=Xc 

3) Maksymalna liczba punktów w powyższych kryteriach wynosi 100pkt - 100%.  

4) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. 

5) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom 

przedstawionym w Rozeznaniu cenowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria 

wyboru.  

6) Jeżeli nie można będzie wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki 

sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, 

a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, 

do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

7) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych 

ofertach.  

8. ZAWARTOŚĆ OFERTY 

Formularz oferty wg załączonego wzoru ZAŁĄCZNIK NR 1 do Rozeznania cenowego, podpisany przez osobę 

uprawnioną do reprezentowania  Wykonawcy i składania oświadczeń woli.  

9. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE  PO WYBORZE OFERTY 

1) Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu:  

a) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia zgodnie z 

ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U.2018.2142 z późn. zm.). 

b) niezbędne instrukcje użytkowania systemu monitoringu, a także do uzbrajania SSWiN na czas ochrony 

oraz instrukcję postępowania w przypadku wystąpienia działania przestępczego. 

2) Zamawiający zawrze z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, umowę w sprawie 

zamówienia w terminie przez siebie wyznaczonym. 

3) Umowa będzie przesłana do podpisu Wykonawcy lub przedstawiona do podpisu w siedzibie Zamawiającego 

w zależności od ustaleń dokonanych przez strony. 

4) Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 

potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów 

załączonych do oferty.  

5) Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W 

przypadku nie zachowania ww. terminu Zamawiający może uznać, iż Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy.  

6) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, 

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich 

ponownego badania i oceny. 

10. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Rozwiązanie umowy 

1) Wypowiedzieć umowę może każdą ze stron przy zachowaniu 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze 

skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego z zachowaniem formy pisemnej. 
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2) Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o następujących sytuacjach: 

a) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:  

- zostanie wydane postanowienie o wszczęciu egzekucji z majątku Wykonawcy lub zabezpieczenia 

majątku Wykonawcy, 

- otwarto likwidację Wykonawcy, 

- Wykonawca przed zakończeniem realizacji umowy utraci uprawnienia, koncesję lub zezwolenia 

niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, o których mowa w ust. 3. pkt 2) i 3) Rozeznania 

cenowego i nie przekaże Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przywrócenie uprawnień, 

koncesji lub zezwolenia, 

- Wykonawca nie wykonuje zaprzestał realizacji przedmiotu umowy przed upływem terminu 

zakończenia realizacji umowy, 

- Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z kryteriami podanymi w Rozeznaniu cenowym 

oraz w ofercie Wykonawcy lub w terminie określonym w umowie, 

- po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego wystąpiły okoliczności utrudniające lub uniemożliwiające 

wykonanie umowy, 

b) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:  

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności 

nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

3) Odstąpienie od umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie 

pisma złożonego w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o 

odstąpieniu przez Zamawiającego. 

2. Zamawiający określa, że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów: 

1) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za wykonanie usługi, od której realizacji 

odstąpiono. 

2) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za czasową utraty przez Wykonawcę przed zakończeniem realizacji umowy uprawnień, koncesji, w 

wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego za każdy dzień opóźnienia, 

b) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% z całkowitego wynagrodzenia brutto za 

każdy dzień opóźnienia, 

c) w przypadku stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 

1% całkowitego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w prawidłowym wykonaniu 

zobowiązania liczony od upływu terminu wyznaczonego do usunięcia zaniedbań, 

d) za opóźnienie w przekazaniu Zamawiającemu dokumentów wymaganych w umowie przekraczającej 3 dni 

robocze od daty wezwania przez Zamawiającego w wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia brutto 

określonego za każdy dzień opóźnienia, 

e) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego za usługi, od których wykonania odstąpiono. 

3) Strony zastrzegają, że łączna wysokość kar umownych należnych Wykonawcy lub Zamawiającemu nie może 

przekroczyć 50% wynagrodzenia za przedmiot umowy. 

4) Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

3. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość istotnych zmian, postanowień zawartej 

umowy pod warunkiem zajścia co najmniej jednej z poniższych okoliczności: 

1) konieczność zmiany terminów umownych w następujących sytuacjach: 

a) z przyczyn zależnych od Zamawiającego (np. względy techniczne, organizacyjne, ekonomiczne) lub gdy 

zmiany te są korzystne dla Zamawiającego), 

b) w razie wstrzymania realizacji umowy wynikającej z siły wyższej, wydania decyzji administracyjnych lub 

wyroków sądowych lub innych władczych rozstrzygnięć uprawnionych organów publicznych – 

odpowiednio o liczbę dni wstrzymania realizacji umowy wynikającej z tych okoliczności,  

c) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 

2) zmiana wynagrodzenia: 

a) w wyniku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, 

b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę 

c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

mailto:zp@pwsz.elblag.pl


 
 

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

Dział Zamówień Publicznych 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu 
tel. 55 629 05 53 fax. 55 629 05 10, e-mail: zp@pwsz.elblag.pl 

Strona 7 z 9 

 

 

d) o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, 

3) konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz, itp., 

4) zmiany zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, lub wprowadzenie 

Podwykonawcy, w sytuacji gdy Wykonawca wskazał w ofercie, że wykona zamówienie samodzielnie, 

5) zmiana podwykonawcy, na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody 

Zamawiającego na taką zmianę oraz spełnieniem przez nowego podwykonawcę takich samych warunków jako 

podwykonawca pierwotny, 

6) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, pod warunkiem 

wykazania Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w 

stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia, 

7) zmiana numeru konta Wykonawcy lub innych danych podmiotowych, 

8) usunięcie rozbieżności lub niespójności w treści umowy (wraz z załącznikami oraz dokumentami 

stanowiącymi jej integralną część) w stosunku do treści oferty w zakresie niezbędnym do usunięcia tych 

rozbieżności lub niespójności wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów prawa, 

9) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub 

ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów publicznych – w takim zakresie, w jakim będzie 

to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego, 

10) w przypadku, gdy zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego bez zwiększenia ustalonego wynagrodzenia 

ani jego części. 

4. Zamawiający rozumie przez określenie ,,siła wyższa” - wystąpienie zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, 

zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu 

należytej staranności, a które uniemożliwiają realizację zobowiązań umownych w całości lub części, w 

szczególności: 

a) wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, mobilizacje, rekwizycje lub embarga; 

b) terroryzm, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa; 

c) promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów 

jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz 

innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników; 

d) klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne, ogłoszone zgodnie z przepisami 

obowiązującymi w kraju wystąpienia klęski żywiołowej. 

5. Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem 

nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy. 

11. UWAGI 

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Rozeznania cenowego. 

2) Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Rozeznania 

cenowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż 2 dni przed terminem składania ofert. 

3) Wnioski o wyjaśnienia treści Rozeznania cenowego należy przesyłać na adres e-mail zp@pwsz.elblag.pl. 

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do uzupełnienia i/lub wyjaśnienia dokumentów 

wymaganych w Rozeznania cenowego w przypadku kiedy Wykonawca nie załączy do oferty wszystkich 

wymaganych dokumentów.  

5) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który: 

a) nie spełni wymogów formalnych, tj. nie dostarczy wszystkich wymaganych w Rozeznania cenowego 

dokumentów, mimo złożenia oferty za najniższą cenę za realizacje zamówienia i / lub uzyskania 

największej liczby punktów w kryteriach oceny ofert określonych w ust. 7 Rozeznania cenowego,  

b) złożył ofertę po wyznaczonym terminie składania ofert. 

6) Zamawiający nie dopuszcza przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą dotyczących warunków realizacji 

zamówienia. 

7) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, np.: 

a) w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na realizację zamówienia.  

b) w przypadku wpłynięcia w niniejszym postępowaniu jednej, zgodnej z warunkami niniejszego 

postępowania, oferty, za cenę wyższą od szacunkowej wartości zamówienia. 

8) Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawie warunków zamówienia jest:  

Renata Olszewska – K-k Działu Zamówień Publicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  

w Elblągu, telefon 055 629-05-53, fax 055 629-05-10, e-mail:zp@pwsz.elblag.pl 

12. INFORMACJE ODNOŚNIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
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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” Zamawiający informuje, że: 

a) administratorem danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, ul. Wojska 

Polskiego 1, 82-300 Elbląg, www.pwsz.elblag.pl, e – mail:    zp@pwsz.elblag.pl, tel.:  55 6290553: 

b) inspektorem ochrony danych osobowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu, ul. 

Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg jest Pan Andrzej Stojek, iod@pwsz.elblag.pl ,tel.55 629-07-54 

c) dane osobowe osób biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym dane dotyczące tak 

samego Wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), jego pełnomocnika (osoby 

fizycznej), jak też informacji o osobach, które w swojej ofercie. Wykonawca przedkłada celem wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu jak i potwierdzenia wymogów zamawiającego dotyczących 

wykonania przedmiotu zamówienia, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. prowadzonym w 

trybie rozeznania cenowego; 

d) dane osobowe osób biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia będą przechowywane przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz zgodnie z umową o 

dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich, w zależności od tego, który z tych okresów nastąpi 

później: 

e) w odniesieniu do danych osobowych osób biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

f) osoby biorące udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia posiadają: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących tych osób; 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych tych osób  ; 

- 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 osoby biorące udział 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia uznają, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących 

tych osób narusza przepisy RODO; 

g) osobom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie przysługuje: 

- 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 tych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

2) Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich 

obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. 

obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO 

względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio 

pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i 

w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 

4).  

3) Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem 

osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma 

zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.   

4) W związku z realizacją umowy o udzielenie zamówienia publicznego może dochodzić do przetwarzania 

danych osobowych kontrahentów, absolwentów, pracowników, studentów Zamawiającego, co do których 

Zamawiającemu przysługuje status administratora danych.  

5) Zamawiający może powierzyć dane osobowe do dalszego przetwarzania, na co Wykonawca wyraża zgodę, z 

zastrzeżeniem, że Wykonawca spełni co najmniej te same gwarancje i obowiązki, jakie zostały nałożone na 

Zamawiającego w zakresie przetwarzania danych osobowych.  

6) Powierzenie przetwarzania danych osobowych nastąpi na podstawie odrębnego porozumienia, w którym 

określone zostaną zakres, cel oraz warunki przetwarzania danych osobowych. 

13. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1) Pisemne oferty można składać osobiście w siedzibie Zamawiającego w pok. 18 lub przesłać pocztą, e-mailem 

w terminie do dnia 14 grudnia 2018 roku na adres:  

mailto:zp@pwsz.elblag.pl
http://www.pwsz.elblag.pl/
mailto:zp@pwsz.elblag.pl
mailto:iod@pwsz.elblag.pl


 
 

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

Dział Zamówień Publicznych 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu 
tel. 55 629 05 53 fax. 55 629 05 10, e-mail: zp@pwsz.elblag.pl 

Strona 9 z 9 

 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu  

Dział Zamówień Publicznych 

82-300 Elbląg, ul  Wojska Polskiego 1 

tel. (0-55) 629-05-53,  fax. (0-55) 629-05-10  

e-mail: zp@pwsz.elblag.pl  

2) Wykonawca może otrzymać pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia 

oraz numerem, jakim oznakowana została oferta. 

 

 

……………….…………………… 
(podpis kierownika zamawiającego  

lub osoby upoważnionej)  
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