Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku
„Radio Białystok” S.A.
ul. Świerkowa 1
15-328 Białystok
NIP: 542-00-03-367
REGON:050252837
Tel. (85) 7 456 200
Fax. (085) 7 443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: radiobia@radio.bialystok.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NA USŁUGI OCHRONIARSKIE – OCHRONA OSÓB I MIENIA SPÓŁKI „RADIO BIAŁYSTOK” S.A
CPV: 79710000- 4
Znak sprawy: ZP 215.04.2018
Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
– tekst jednolity (Dz.U. z 2018r. poz. 1986), zwana dalej ustawą lub pzp.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie art.10 ust. 1 i na zasadach określonych w art. 39-46 pzp.
Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty, o której mowa w art.11 ust.8 pzp.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało:
- zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 2018-10-26r.pod numerem 641737-N-2018
- udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego www.radio.bialystok.pl w Biuletynie Informacji Publicznej
- wywieszone w siedzibie Zamawiającego

Termin składania ofert: 08 listopada 2018r. godz.10:00
Termin otwarcia ofert: 08 listopada 2018r. godz. 10:15

Zatwierdzam:
Wojciech Straszyński
Prezes Zarządu

I. ZAMAWIAJĄCY:
Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku „RADIO BIAŁYSTOK” Spółka Akcyjna
Siedziba: Białystok
Adres Spółki : 15-328 Białystok, ul. Świerkowa 1,
Tel. (085) 7 456 200
Fax. (085) 7 443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: radiobia@radio.bialystok.pl
NIP: 542-00-03-367
REGON:050252837
KRS: 0000037873 Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS,
Kapitał zakładowy:783 300 zł opłacony w całości
Znak sprawy: ZP 215.04.2018 (należy używać do oznaczania korespondencji kierowanej do Zamawiającego)

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”.
W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszej SIWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy i akty
wykonawcze do ustawy.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest całodobowa, bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia Zamawiającego
w granicach obiektów i obszaru zlokalizowanych w Białymstoku przy ul. Świerkowej 1 oraz doraźna ochrona
fizyczna obiektów „Radia Białystok” – S.A. przy ul. Świerkowej 1 w Białymstoku, w systemie całodobowym,
przez Grupę Interwencyjną - bez dodatkowego wynagrodzenia.
Szczegółowy opis zamówienia w załączniku nr 1.
Zamawiający umożliwi Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej.
Wykonawca nie może zlecać podmiotom trzecim wykonania usług, będących przedmiotem Umowy ani
przenieść prawa do wynagrodzenia na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego.
CPV:
79710000-4 Usługi ochroniarskie.
IV. OFERTY CZĘŚCIOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
V. OFERTY WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VI. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

VII. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Od 1 grudnia 2018r. do 30 listopada 2021r.
VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCEN
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
1. udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów, tj. Wykonawca posiada koncesję ministra właściwego do spraw wewnętrznych,
wydaną na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 2213)
na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, realizowanych w formie
bezpośredniej ochrony fizycznej,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej
20 000,00 EURO,
c) zdolności technicznej lub zawodowej, tj. Wykonawca:
- wykonał lub wykonuje co najmniej 3 usługi ochrony obiektów użyteczności publicznej w systemie ciągłym (24
godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu) przez okres co najmniej 2 lat każda usługa, w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wartość każdego zamówienia nie może być mniejsza niż 200 000 PLN.
- skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony
fizycznej.
2. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia,
Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawców pisemnych oświadczeń lub dokumentów, określonych
w rozdziale IX SIWZ.
3. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
IX. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

spełnianie

warunków

udziału

1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania oferty oświadczenie o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 do
SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Wykonawca, w celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.
5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798). Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
3. Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, na wezwanie Zamawiającego składa następujące
oświadczenia lub dokumenty:

1) w celu potwierdzenia warunku, że Wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia
określonej działalności zawodowej, o ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów:
koncesję ministra właściwego do spraw wewnętrznych, wydaną na podstawie ustawy z dnia 22
sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 2213) na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, realizowanych w formie bezpośredniej ochrony
fizycznej,
2) w celu potwierdzenia warunku posiadania przez Wykonawcę zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykaz wykonanych lub wykonywanych co najmniej 3 usług ochrony obiektów użyteczności publicznej
w systemie ciągłym (24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu) przez okres co najmniej 2 lat każda
usługa, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 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 lub są wykonywane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
Wykonawcy; w przypadku świadczeń nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert,
b) wykaz skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wpisanych na listę
kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami;
3) w celu potwierdzenia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej: dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 20 000,00 EURO. Jeżeli
z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej
lub ekonomicznej, wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który
w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku;
4) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy,
dotyczących Wykonawcy oraz podmiotu, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca:
a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów
potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami
lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
c) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.
4. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów.
W takim przypadku Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zobowiązanie innego podmiotu powinno być podpisane przez osobę/osoby odpowiednio umocowane.
Dokumenty poświadczające umocowanie Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z zobowiązaniem
podmiotu trzeciego. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca jest zobowiązany, na żądanie
Zamawiającego, przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w ust. 3 pkt 4).
5. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum,
spółki cywilnej lub innego porozumienia regulującego ich współpracę w celu uzyskania zamówienia) wraz
z ofertą należy złożyć pełnomocnictwo udzielone przez Wykonawców do reprezentowania ich
w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Oświadczenia lub dokumenty
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wymienione w SIWZ składane są przez Wykonawców wspólnie, z wyjątkiem wymienionych w ust. 1, 2 i 3
pkt 4, które składane są przez każdego z Wykonawców oddzielnie. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy, przed zawarciem umowy
w sprawie zamówienia publicznego przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.
W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do
osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument
wskazany w ust. 3 pkt 4 lit. a, składa dokument, o którym mowa w ust. 7 w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał
dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie
tej osoby złożonym przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 4 lit. a – składa informację z odpowiedniego rejestru
albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ
sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy.
Dokumenty, o których mowa w ust. 7, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 7, zastępuje się je
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 8 stosuje się odpowiednio.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Oświadczenia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega
Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są
w oryginale. Dokumenty, inne niż ww. oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca,
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich
dotyczą.
W przypadku gdy, w którymkolwiek z dokumentów składanych przez Wykonawcę celem potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu, zostaną podane wartości kwot w walucie innej, niż polska,
Wykonawca winien przeliczyć te kwoty w określonej walucie zagranicznej na polskie złote (PLN) według
średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Jeśli Wykonawca nie dokona powyższej czynności, stosowne przeliczenia wykona Zamawiający.
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia
lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r.
poz. 570 z późn. zm.).
W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na dostępność dokumentów w bezpłatnych,
ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii Europejskiej, powinien wskazać te bazy
danych, aby Zamawiający samodzielnie pobierał te dokumenty. W takim przypadku Zamawiający zażąda
od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych
samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

X. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI I SPOSOBIE UDZIELANIA
WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ
1. Oświadczenia, wnioski i zawiadomienia oraz informacje w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
Zamawiający i Wykonawcy przekazują faxem lub pisemnie. W przypadku porozumiewania się za pomocą
faxu – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza otrzymanie.
2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla oferty oraz uzupełnień oświadczeń i dokumentów zgodnie z art. 82
ust. 2 pzp oraz pełnomocnictw.
3. Osobą ze strony Zamawiającego uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach
dotyczących postępowania jest: Dorota Niebrzydowska, tel. 85 74 56 238, fax 85 744 34 23
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie
udzieli wyjaśnień, zgodnie z art. 38 ust.1 pzp pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłynął nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie w/w terminu, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 4.
7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: Zamawiający przekazuje treść wszystkim Wykonawcom, którym
doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. Zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której
udostępniona jest specyfikacja.
XI. WADIUM
Nie jest wymagane
XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ i przepisach pzp.
2. Oferta powinna być dostarczona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie uniemożliwiającej odczytanie jej
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, opatrzona informacją o adresie i nazwie firmy Wykonawcy –
zaadresowaną: Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku „Radio Białystok” S.A., ul. Świerkowa 1;
15-328 Białystok, z dopiskiem OFERTA NA USŁUGI OCHRONIARSKIE – OCHRONA OSÓB I MIENIA
SPÓŁKI „RADIO BIAŁYSTOK” S.A nie otwierać przed dniem 08 listopada 2018 r.
3. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji)
ponosi Wykonawca.
4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, pismem na maszynie do pisania lub komputerze,
lub inną czytelną i trwałą techniką zgodnie ze wzorem formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik Nr 2
do niniejszej specyfikacji. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na
język polski.
5. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy
w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi. Jeżeli oferta i załączniki
zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy należy dołączyć właściwe
pełnomocnictwo w oryginale.
6. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
7. Oferta oraz wszystkie dokumenty powinny być spięte, zszyte, w sposób zapobiegający dekompletacji.
Załączniki do oferty stanowią jej integralną część i powinny być czytelnie oznaczone.
8. Oferta powinna zawierać dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale IX SIWZ. Oferta oprócz
żądanych dokumentów powinna zawierać wypełniony i podpisany formularz ofertowy zgodnie
z załącznikiem Nr 2.
9. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
10. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.
W tym celu Oferent złoży kolejną zamkniętą kopertę oznaczoną jak powyżej, z dodatkowym określeniem:
„ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

11. W przypadku wycofania oferty należy dołączyć dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej
oświadczenie o wycofaniu oferty do występowania w imieniu Wykonawcy.
12. Koperty oznaczone napisem: „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY” zostaną odczytane w pierwszej
kolejności. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.
13. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.
14. Wykonawca nie może wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania
ofert.
15. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 1 pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie
publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane:
a) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018, poz. 419) rozumie się nieujawnione do wiadomości
publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania celu
zachowania ich poufności,
b) Zamawiający zaleca, aby informacje oznaczone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę
złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte
(zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty,
c) Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy skutkować
będzie wyłączeniem zakazu ujawniania oznaczonych informacji,
d) Udostępnieniu podlega protokół wraz z załącznikami. Załączniki do protokołu mogą być udostępniane
po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania,
z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
16. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
XIV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać/przesłać do dnia 08 listopada 2018 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego:
Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku
„Radio Białystok” S.A.
15-328 Białystok
ul. Świerkowa 1
sekretariat (pok.302)
XV. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT
Otwarcie ofert jest jawne, dokona go Komisja Przetargowa w dniu, w którym upływa termin składania ofert tj.
dnia 08 listopada 2018 r. godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w Białymstoku, ul. Świerkowa 1, pokój 119
1. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczytuje nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji zawartych w ofertach.
2. Informacje, o których mowa pkt 1, Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli
obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. W formularzu oferty Wykonawca określi cenę brutto oraz kwotę podatku VAT za USŁUGI
OCHRONIARSKIE – OCHRONA OSÓB I MIENIA SPÓŁKI „RADIO BIAŁYSTOK” S.A zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ.
- za jedną roboczogodzinę świadczenia usługi;
- realizację całego zamówienia – która jest iloczynem ilości roboczogodzin świadczenia usługi przez okres
jej trwania oraz jej ceny brutto .
2. Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia tj.
cenę. Zamawiający, przystępując do podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana

w toku przeprowadzonego postępowania przetargowego, nie dopuszcza możliwości zmiany ceny
w okresie związania umową.
3. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich. Rozliczenia za przedmiot zamówienia odbywać się
będą w złotych polskich.
4. Cena oferty musi zostać obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
XVII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA
MIEDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ
Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczania w walutach obcych.
XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT
Zamawiający w odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu dokona oceny ofert
na podstawie następujących kryteriów:
1. Cena ofertowa – 90 %
2. Czas reakcji na zdarzenie (dojazd grupy interwencyjnej) – 10 %
Każda oferta podlega indywidualnej ocenie, w zakresie w/w kryteriów, przez wszystkich członków Komisji
Przetargowej.
Kryterium „ cena ” – oferta może uzyskać max. 90 punktów.
1. Kryterium „cena ofertowa ”
Ocena punktowa każdej oferty dokonana zostanie zgodnie z formułą:
Wc = (Wmin./ Wofer.) x 90 [ pkt ]
gdzie :
 WC- wartość punktowa oferty za oferowana cenę w danej ofercie,
 Wmin.- oferowana wartość minimalna brutto za przedmiot zamówienia spośród wszystkich ofert,
 Wofer.- oferowana wartość brutto za przedmiot zamówienia danej oferty.
2. Kryterium Czas reakcji na zdarzenie:
20 minut dzień/15 minut w nocy – 0 pkt
15 minut dzień/10 minut w nocy – 5 pkt
10 minut dzień/5 minut w nocy – 10 pkt
Sposób obliczania całkowitej liczby punktów dla danej oferty:
Całkowita liczba punktów dla danej oferty jest sumą przyznanych punktów dla wymienionych powyżej kryteriów.
Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi (Wykonawcy), który spełnia wymogi specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz będzie posiadał najwyższy bilans wszystkich kryteriów oceny ofert.

XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
przedstawionym w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się
o udzielenie zamówienia. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.

XX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XXI. POUCZENIE O PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może
doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony
prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
XXII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Załącznik Nr 7 stanowi istotne postanowienia umowy, która zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta
zostanie uznana za najkorzystniejszą.
2. Umowa zostanie podpisana po upływie terminu przewidzianego na złożenie środków odwoławczych,
nie później jednak niż przed upływem terminu związania z ofertą.
3. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość
zmiany, za zgodą obu Stron, postanowień zawartej Umowy pod warunkiem zajścia co najmniej jednej
z poniższych okoliczności:
1) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian z uwagi na zmianę obowiązujących przepisów prawa
lub ze względu na zmianę Planu Ochrony Obiektu lub regulacji wewnętrznych obowiązujących
u Zamawiającego mających wpływ na realizację przedmiotu umowy,
2) zmiany te są korzystne dla Zamawiającego bez zwiększania ustalonego wynagrodzenia lub jego
części.
4. Na podstawie art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość
zmiany, za zgodą obu Stron, postanowień zawartej Umowy w przypadku zmiany:
1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę,
2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
- jeżeli zmiany te będą mieć wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
5. Strony ustalają następujące zasady zmiany, o której mowa w ust.2
1) strona inicjująca wprowadzenie zmiany zobowiązana jest poinformować na piśmie drugą stronę
o wystąpieniu okoliczności stanowiących podstawę zmiany jednocześnie przedstawiając szczegółową
kalkulację zmiany kosztów wykonania zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi wystąpienie
ww. okoliczności.
2) strona do której została skierowana informacja, poinformuje na piśmie druga stronę o uwzględnieniu
wniosku lub jego odrzuceniu.
3) w przypadku uwzględnienia wniosku strony przystąpią do negocjacji warunków umowy w zakresie
wynagrodzenia
Zmiany adresu siedziby, adresu korespondencyjnego lub rachunku bankowego nie powodują konieczności
podpisania aneksu do umowy.
ZAŁACZNIKI:
 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 Formularz ofertowy
 Oświadczenia
 Wykazy
 Istotne postanowienia umowy

załącznik Nr 1
załącznik Nr 2
załącznik Nr 3,4
załącznik Nr 5,6
załącznik Nr 7

Załącznik nr 1do SIWZ

Znak sprawy ZP 215.04.2018
Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia oraz posesji, przez
koncesjonowanego Wykonawcę w oparciu o postanowienia Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób
i mienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 2213 z późn. zm.), dla obiektów podlegających obowiązkowej ochronie przez
specjalistyczne formacje ochronne - w rozumieniu art. 5 wskazanej ustawy. Wykonawca nie może zlecać
podmiotom trzecim wykonania usług, będących przedmiotem Umowy ani przenieść prawa do wynagrodzenia
na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia w formie:

1.

 bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia Zamawiającego w granicach obiektów i obszaru
zlokalizowanych w Białymstoku przy ul. Świerkowej 1;
 doraźnej ochrony fizycznej obiektów „Radia Białystok” – S.A. przy ul. Świerkowej 1 w Białymstoku,
w systemie całodobowym, przez Grupę Interwencyjną - bez dodatkowego wynagrodzenia;
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:


ustalenie uprawnień do przebywania na terenie Rozgłośni osób oraz legitymowanie osób w celu
ustalenia ich tożsamości, podejmowanie niezbędnych interwencji w razie zagrożenia bezpieczeństwa
lub naruszenia porządku,



wezwanie do opuszczenia terenu Rozgłośni w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do
przebywania na terenie chronionym albo stwierdzenia zakłócenia porządku,



ujęcie osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego,
a także dla chronionego mienia, w celu niezwłocznego oddania ich policji,



użycie lub wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego,



stały dozór sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach
i systemach alarmowych i reagowanie na zagrożenia ujawnione przez dany system,



ochrona Rozgłośni zgodnie z instrukcją ruchu osobowego i materiałowego,



kontrola wjazdów i wyjazdów samochodów na teren zamknięty strefy administracyjnej, przy pomocy
urządzeń monitorujących i wykazu pojazdów uprawnionych;



zwracanie uwagi osobom przebywającym w obiekcie w przypadku niestosownego zachowania się/np.
stan nietrzeźwy, zakłócenie porządku publicznego - krzyk, hałasowanie, wnoszenie niebezpiecznych
narzędzi, zakaz handlu obnośnego,



zwracanie uwagi na osoby wchodzące do obiektu oraz przebywające w nim, które wzbudzają
podejrzenie zamiaru dokonania przestępstwa przy użyciu broni lub innych niebezpiecznych narzędzi,
posiadających nietypowe bagaże, obszerne odzienie niestosowne do pory roku,



niezwłoczne zawiadamianie swoich przełożonych oraz kierownictwa obiektu o czynach przestępczych
i wykroczeniach zaistniałych na terenie danego obiektu oraz zabezpieczeniu śladów i dowodów
przestępstwa;



łączenie miejskich rozmów telefonicznych poprzez aparat telefoniczny znajdujący się w dyżurce
(jednoosobowym stałym posterunku ochrony);



kontrola ruchu materiałowego w oparciu o dokumenty materiałowo – księgowe;



wydawanie z magazynu broni środków przymusu bezpośredniego oraz ich ewidencjonowanie,



wydawanie i przyjmowanie kluczy od pomieszczeń przez pracowników ochrony, wg posiadanego na
dyżurce wykazu osób uprawnionych do ich pobrania, za pokwitowaniem w ,,Książce wydawania
kluczy”;



wykonywanie innych zadań stawianych doraźnie przez przełożonych w zakresie ochrony fizycznej
obiektów;



sporządzanie meldunku pisemnego w ,,DZIENNIKU ZMIANY”,



Wykonawca zapewni nadzór nad wykonaniem umowy na miejscu - wyznaczy kwalifikowanego
pracownika (pracowników) ochrony fizycznej, odpowiedzialnego za organizowanie i kierowanie
zespołem ochrony fizycznej,



sortowanie i wydawanie prasy,



prowadzenie rejestru wydawania nagród oraz wydawanie nagród dla słuchaczy,



przed przyjęciem służby sprawdzić zabezpieczenie pomieszczeń budynków Rozgłośni miejsc
pożarowo niebezpiecznych oraz zwracanie uwagi na nie zastawiania drogi pożarowej samochodami
lub innymi przedmiotami wewnątrz obiektu,



ścisłe współdziałanie w wypadku zagrożenia z organami Policji, Straży Pożarnej i innymi służbami
ochrony w przypadkach szczególnych,



telefonicznie lub ustnie informowanie pracowników Rozgłośni o przybyciu interesantów,



wykonywanie zadań wynikających z tabeli służby i innej dokumentacji ochronnej,



wykonywanie poleceń służbowych przekazywanych przez Prezesa Zarządu Radia Białystok lub
upoważnioną osobę wyznaczona przez Prezesa Zarządu RB w zakresie ochrony i zabezpieczenia,
które nie kolidują z przepisami prawa oraz nie wpływają ujemnie na stan bezpieczeństwa chronionego
obiektu, w przypadku podwyższenia stanu alarmowego na terytorium Rzeczpospolitej współdziałanie
z Zamawiającym w systemie stałych dyżurów;



prowadzenie dokumentacji ochronnej:

-

dziennik zmiany,

-

książka wydawania - przyjmowania środków przymusu bezpośredniego,

-

protokół z użycia środków przymusu bezpośredniego,

-

ewidencja protokołów użycia środków przymusu bezpośredniego,

-

notatka z czynności legitymowania,

-

dziennik wydarzeń,

-

rejestr gości,

-

książka wydawania i przyjęcia kluczy,

-

książka konserwacji i napraw systemów,

-

książka ewidencji osób,

-

książka wydawania przepustek,

-

książka depozytów,

-

książka ruchu pojazdów,



służbę ochronną w ciągu doby pełnić będzie dwóch kwalifikowanych pracowników ochrony
wyposażonych w środki przymusu bezpośredniego,



służba ochrony obiektu pełniona będzie we wszystkie dni tygodnia, w systemie ciągłym (całodobowo),
na jednym jednoosobowym posterunku ochrony,



w przypadku uzasadnionych potrzeb Zamawiającego służba ochronna na terenie obiektu Radia
Białystok S.A. zostanie wzmocniona przez dodatkowego pracownika ochrony – bez odrębnego
wynagrodzenia.

3. Wykonawca zobowiązuje się do:


wykonywania ww. czynności poprzez obsługę wewnętrznego monitoringu pomieszczeń i
przyległego terenu „Radio Białystok” - S.A.;



wykonywania ww. czynności przez umundurowanych pracowników ochrony (powinni
posiadać widoczne odznaki firmy ochroniarskiej oraz identyfikator) wyposażonych w
wymagane środki przymusu bezpośredniego, posiadających stosowne uprawnienia oraz
znajomość przepisów
w zakresie służby ochrony i obowiązujących przepisów BHP, przeciwpożarowych i innych;



przestrzegania wewnętrznych aktów prawnych dotyczących wpuszczania na teren obiektu
pracowników i innych osób oraz przepisów regulujących sposób zabezpieczenia, wydawania
i przechowywania zapasowych kluczy od pomieszczeń;

 sporządzenia i aktualizowania Planu Ochrony obiektu wraz z Załącznikiem
Antyterrorystycznym oraz uzgodnienia go z Komendantem Wojewódzkim Policji w terminie nie
przekraczającym 2 miesięcy od daty podpisania umowy lub zmiany powodującej konieczność
sporządzenia aneksu do Planu Ochrony,
 sumiennego i dokładnego wykonywania zadań służbowych w celu zapewnienia
bezpieczeństwa obiektu i ochrony jego mienia;
 utrzymywania w pełnej sprawności sprzętu będącego na wyposażeniu pracowników ochrony
Wykonawcy;
 przestrzegania przez pracowników ochrony zasad kulturalnego zachowania się w czasie
pełnienia służby i poza służbą; dbanie o swój wygląd zewnętrzny oraz konieczności noszenia
stroju regulaminowego;
 zapewnienia stałej rezerwy kadrowej umożliwiającej natychmiastowe (w razie zaistnienia
konieczności) doraźne wzmocnienie służby;
 Grupa Interwencyjna, o której mowa liczyła będzie minimum 2 osoby,
 działania Grupy Interwencyjnej inicjowane będą przez pracowników ochrony Wykonawcy
aktualnie wykonujących swoje obowiązki w siedzibie „Radia Białystok: - S.A. poprzez środki
łączności zapewnione przez Wykonawcę;
 w uzasadnionych przypadkach Grupa Interwencyjna może być wzywana przez upoważnionych
pracowników ochrony Wykonawcy, wszelkimi dostępnymi środkami;
 Wykonawca zobowiązuje się, że działania Grupy Interwencyjnej podejmowane będą
każdorazowo nie później niż w ciągu max. 20 minut od czasu powiadomienia w dzień/ 15 minut
w nocy.
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FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa oferenta

..................................................................................

Adres oferenta

...................................................................................

Numer telefonu

................................ Numer fax. ...............................

OFERTA
NA USŁUGI OCHRONIARSKIE – OCHRONA OSÓB I MIENIA SPÓŁKI „RADIO BIAŁYSTOK” S.A.
 Oferujemy przedmiot zamówienia za:
Oferujemy wykonanie całego zamówienia zgodnie z postanowieniami SIWZ przedmiotowego postępowania, na
świadczenie usługi w okresie 36 miesięcy od 1.12.2018 roku za cenę brutto:
…………………………… zł.,
słownie: …………………………….…………………………………………………………………………………………….
– w tym podatek VAT w kwocie …………………………………………..………………………… zł.
Cena za jedną roboczogodzinę świadczenia usługi wynosi brutto ………………..………………………zł
słownie:
………………………………………………………………………………………………………………………………….
- w tym podatek VAT w kwocie ……………………………………………………………………..………………zł
Czas reakcji na zdarzenie (dojazd grupy interwencyjnej) ………….
2.Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy od 1 grudnia 2018r.
Podana cena za przedmiot zamówienia określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zawiera
wszystkie koszty związane z usługą
1. Niniejszym oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy
do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie niezbędne nam informacje do przygotowania oferty,
2. W cenie Oferty zawarte są wszelkie opłaty pośrednie i koszty związane z wykonaniem zamówienia i realizacją,
w przypadku wyboru naszej Oferty, przyszłego świadczenia umownego.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni od daty złożenia
ofert.
4. W przypadku wybrania naszej oferty Zobowiązujemy się do zawarcia umowy z Zamawiającym na warunkach
określonych w niniejszej specyfikacji przetargowej .
5. Integralną część naszej oferty stanowią następujące załączniki :
-

........................

-

........................

-

.......................
Pieczęć firmowa
....................................................................................

Podpis
.........................................................................
(upełnomocniony przedstawiciel oferenta)
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Zamawiający:
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku „Radio Białystok” S.A.
Ul. Świerkowa 1; 15-328 Białystok
Wykonawca:
…………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
…………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na USŁUGI OCHRONIARSKIE – OCHRONA OSÓB I MIENIA
SPÓŁKI „RADIO BIAŁYSTOK” S.A., prowadzonego przez Polskie Radio - Regionalną Rozgłośnię w Białymstoku „Radio Białystok”
S.A., oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam,
że
spełniam
warunki
udziału
w
postępowaniu
określone
przez
zamawiającego
w …………..…………………………………………………..………………………………………….. (wskazać dokument i właściwą
jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego
w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu,
w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
……………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w
następującym zakresie: …………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić
odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały
przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

Zamawiający:
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku „Radio Białystok” S.A.
Ul. Świerkowa 1; 15-328 Białystok
Wykonawca:
…………………………………………………………
…………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
…………………………………………………………
…………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na USŁUGI OCHRONIARSKIE – OCHRONA OSÓB I
MIENIA SPÓŁKI „RADIO BIAŁYSTOK” S.A., prowadzonego przez Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku

„Radio Białystok” S.A. oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1.

Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2.

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]

Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy
Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie
oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki
naprawcze: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..…………………...........……………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu:

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE
SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam,

że

w

stosunku

do

następującego/ych

……………………………………………………………………..….……

podmiotu/tów,

będącego/ych

podwykonawcą/ami:

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu:

NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały
przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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…......................….........................
(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 2 PKT 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: USŁUGI OCHRONIARSKIE –
OCHRONA OSÓB I MIENIA SPÓŁKI „RADIO BIAŁYSTOK” S.A. w imieniu
………………………………………………………………………………………………………………
...................…................................................................................................................................
(nazwa Wykonawcy)
oświadczam, że:
1) nie należymy do grupy kapitałowej;*
2) należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) wraz z następującymi podmiotami:*
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
......................................................................................
(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić
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WYKAZ WYKONANYCH USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA
Wykaz wykonanych usług ochrony osób i mienia w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

Lp.

Nazwa zamawiającego

Czas trwania Wartość
Rodzaj zamówienia
zamówienia całkowita
(od – do )
zamówienia (netto)

Do niniejszego wykazu należy dołączyć referencje.

......................................................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)
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WYKAZ PRACOWNIKÓW DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Nazwisko i imię pracownika oraz proponowana rola w
realizacji zamówienia

Wpisany na listę
kwalifikowanych pracowników
ochrony

......................................................................................
(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)
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Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy

Umowa zawarta w dniu ……………………. w Białymstoku, pomiędzy:
Polskim Radiem – Regionalną Rozgłośnią "Radio Białystok" S.A. Z siedzibą w Białymstoku na ul. Świerkowej 1, 15–328,
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydziale Gospodarczym KRS nr 0000037873, NIP: 542 – 00
– 03 – 367, REGON: 050252837, Kapitał zakładowy: 738.300 zł opłacony w całości, zwanym dalej "Zamawiającym",
reprezentowanym przez: Wojciecha Straszyńskiego - Prezesa Zarządu
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,
w wyniku przeprowadzonego ……zawarto umowę (dalej: „Umowa”) następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług ochrony osób i mienia, realizowanej w
formie bezpośredniej ochrony fizycznej, na zasadach określonych w ustawie o ochronie osób i mienia dla obiektów
podlegających obowiązkowej ochronie przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne - w rozumieniu art. 5
wskazanej ustawy, w obiekcie Radia Białystok w Białymstoku przy ul. Świerkowej 1.
2. Wykonawca zobowiązuje się chronić obiekt Zamawiającego określony w ust. 1 zgodnie z aktualnym Planem
Ochrony obiektu Radia przy ul. Świerkowej 1 w Białymstoku, instrukcjami Zamawiającego dotyczącymi ruchu
osobowo-materiałowego i wydawania kluczy oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności
zgodnie z niżej wymienionymi ustawami:
1) z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia;
2) z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji;
3) z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
4) z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
5) 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.
6) z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP ;
7) z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej;
8) z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ;
9) z dnia 20 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych;
§2
1.

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usługi w zakresie ochrony osób i mienia w sposób zapewniający
spełnienie poniższych wymogów:
1)

ochrona fizyczna – całodobowa, przez wszystkie dni tygodnia;

2) stały dozór sygnałów przetwarzanych w urządzeniach i systemach alarmowych zainstalowanych w obiekcie
Zamawiającego;
3)

praca w systemie zmianowym – podział doby na 2 (dwie) zmiany (7.00 – 19.00 i 19.00 – 7.00);

4) na każdej zmianie: liczba osób z kwalifikacjami pracownika ochrony fizycznej wg bieżących potrzeb
Zamawiającego,
2.

Wykonawca będzie realizował usługi ochrony osób i mienia w odniesieniu do obsady ilościowej pracowników
ochrony fizycznej według bieżących potrzeb Zamawiającego. Z chwilą rozpoczęcia realizacji Umowy obsada na
każdej zmianie winna wynosić 1 (jedna) osoba z kwalifikacjami pracownika ochrony fizycznej. Zamawiający może z
wyprzedzeniem 7 (siedmio) dniowym poinformować pisemnie Wykonawcę o zmianie obsady osobowej (liczby)
pracowników ochrony fizycznej w przeliczeniu na zmianę, a Wykonawca zobowiązany jest tak zgłoszoną zmianę
uwzględnić przy realizacji zamówienia. Zmiana w obsadzie ilościowej pracowników ochrony fizycznej dokonana w
sposób wyżej opisany nie stanowi zmian Umowy i nie wymaga aneksu.

3. Osoby zatrudnione przez Wykonawcę, w czasie wykonywania obowiązków służbowych na terenie Zamawiającego,
pod względem operacyjnym podlegają bezpośrednio osobie wyznaczonej przez Zamawiającego. Wszystkie daniny
publiczno-prawne swoje własne oraz z tytułu zatrudnienia osób skierowanych przez Wykonawcę do świadczenia
usługi ponosi wyłącznie Wykonawca.
4.

Służbowy, merytoryczny oraz dyscyplinarny nadzór i kierownictwo nad zatrudnionymi przez siebie osobami
sprawuje Wykonawca, w tym w szczególności pełni w stosunku do tych osób rolę Pracodawcy w rozumieniu
Kodeksu Pracy lub Zleceniodawcy – jeśli osoby te związane są z Wykonawcą umową cywilnoprawną.

5.

Niedopuszczalnym jest pozostawienie na następną zmianę pracownika ochrony Wykonawcy, który aktualnie
zakończył służbę na swojej zmianie.

6.

Zamawiający może dokonać zmiany (zmniejszenia lub zwiększenia) liczby posterunków lub obsady posterunków na
zasadach określonych Umową. Zmiany takie nie stanowią zmian postanowień Umowy i nie wymagają aneksu.
§3

1. Podpisanie Umowy jest równoważne ze złożeniem przez Wykonawcę następujących oświadczeń, że:
1) nie dopuści do świadczenia usług osób ani podmiotów, które nie posiadają koniecznych uprawnień do realizacji
Umowy;
2) ponosi wszelką odpowiedzialność prawną za niewykonywanie, zaniechanie lub za czynności nienależycie
wykonywane na rzecz Zamawiającego przez osoby lub podmioty świadczące usługi w jego imieniu;
3) jest zobowiązany do zaspokojenia wszelkich uzasadnionych roszczeń finansowych zatrudnionych przez siebie
osób związanych z realizacją Umowy.
2. Każdy przypadek stwierdzenia naruszenia Umowy będzie uprawniał Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy
karą umowną zgodnie z zasadami określonymi w § 9 Umowy.
§4
Do obowiązków Wykonawcy w zakresie realizacji usług ochrony osób i mienia należy w szczególności:
1) zapewnienie pełnej, całodobowej obsady kadrowej na wszystkich posterunkach w chronionym obiekcie
Zamawiającego,
2) zapewnienie na wszystkich posterunkach, zgodnie z Planem Ochrony Obiektu, obsady kadrowej wyposażonej
w:

a) środki przymusu bezpośredniego,
b) środki łączności bezprzewodowej,
c) jednolite dla danego posterunku umundurowanie zgodne z obowiązującymi przepisami – w uzgodnieniu z
Zamawiającym;
3) staranne wykonywanie czynności związanych ze świadczeniem usług w zakresie ochrony osób i mienia
obejmujących w szczególności:
b) zabezpieczenie i ochronę obiektów Zamawiającego przed przedostaniem się na ich teren osób
nieupoważnionych, nietrzeźwych lub w sposób widoczny mogących stanowić zagrożenie dla pracowników,
współpracowników, gości i mienia,
c) zabezpieczenie i ochronę obiektów Zamawiającego przed działaniem na ich terenie osób zakłócających
ład i porządek publiczny,
d) zabezpieczenie i ochronę składników majątkowych Zamawiającego przed kradzieżą, rabunkiem oraz
ujawnianie faktów dewastacji – w przypadku ich zaistnienia podjęcie niezwłocznej interwencji w celu
ograniczenia szkody lub zabezpieczenia mienia,
e) zabezpieczenie obiektów Zamawiającego przed aktami sabotażu i terroryzmu oraz bezprawnym
filmowaniem, fotografowaniem i szkicowaniem,
f) reagowanie i natychmiastowe podejmowanie niezbędnych czynności w przypadku działań zakłócających
ład, porządek lub mogących stanowić inne zagrożenie,
g) kontrolę ruchu osobowego (uprawnień do przebywania na terenie obiektów) zgodnie z trybem i zasadami
obowiązującymi u Zamawiającego,
h) kontrolę przestrzegania przez pracowników, współpracowników i inne osoby przebywające na terenie
chronionym obowiązujących przepisów porządkowych, ochronnych, przeciwpożarowych oraz ustawy o
wychowaniu w trzeźwości,
i) kontrolę pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających oraz sprawdzanie dokumentów magazynowych
składników majątkowych wywożonych i wwożonych na chroniony teren, zgodnie z trybem i zasadami
obowiązującymi u Zamawiającego,
j) kontrolę zezwoleń na wjazd i postój pojazdów na
obowiązującymi u Zamawiającego,

terenie chronionym, zgodnie z zasadami

k) obsługę i nadzorowanie pracy systemów i urządzeń zabezpieczenia technicznego, w które wyposażony
jest obiekt Zamawiającego,
l) reagowanie na sygnały przekazywane przez systemy i urządzenia zabezpieczenia technicznego, w które
wyposażony jest obiekt Zamawiającego oraz postępowanie zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego
procedurami,
m) sprawdzanie, po godzinach pracy, stanu zabezpieczenia pomieszczeń służbowych w chronionym
obiekcie,
n) niezwłoczne powiadamianie bezpośrednich przełożonych, osoby odpowiedzialnej z ramienia
Zamawiającego o zaistniałych zdarzeniach i zauważonych nieprawidłowościach na terenie chronionego
obiektu,
o) niezwłoczne powiadamianie bezpośrednich przełożonych, osoby odpowiedzialnej z ramienia
Zamawiającego oraz najbliższej jednostki policji lub prokuratury o przestępstwach i nadzwyczajnych

wydarzeniach zaistniałych na terenie chronionego obiektu oraz podejmowanie niezbędnych czynności,
celem zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa do czasu przybycia organów ścigania,
p) bieżące prowadzenie dokumentacji służbowej w zakresie wynikającym z przepisów prawa powszechnie
obowiązującego oraz przepisów wewnętrznych Zamawiającego,
q) wykonywanie doraźnych poleceń, związanych z ochroną obiektu, wydawanych przez osoby upoważnione
przez Zamawiającego,
r) wykonywanie innych zadań, związanych z ochroną obiektu, zleconych przez osoby upoważnione przez
Zamawiającego (wydawanie przepustek, wydawanie i przyjmowanie kluczy do pomieszczeń służbowych,
prowadzenie ewidencji w tym zakresie, łączenie rozmów telefonicznych, przyjmowanie depozytów itp.),
s) ścisłe współdziałanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony obiektów Zamawiającego
z najbliższą jednostką policji oraz ze służbami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażą miejską,
t)

zapewnienie ochrony przez Grupę Interwencyjną w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia osób i mienia.
Dojazd Grupy Interwencyjnej na miejsce zdarzenia musi nastąpić w czasie wskazanym w ofercie
zamawiającego.
§5

Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) przydzielenie, w dniu rozpoczęcia realizacji Umowy, na podstawie pisemnego protokołu zdawczo-odbiorczego,
posterunków wyposażonych w odpowiednie instalacje i urządzenia do wykorzystywania wyłącznie w celach
związanych z realizacją przedmiotu Umowy,
2) przydzielenie, w dniu rozpoczęcia realizacji Umowy, na podstawie pisemnego protokołu zdawczo-odbiorczego,
pomieszczeń recepcji wyposażonych w odpowiedni sprzęt do wykorzystywania wyłącznie w celach związanych
z realizacją przedmiotu Umowy,
3) udostępnienie wyznaczonych przez Zamawiającego pomieszczeń socjalnych w chronionym obiekcie,
4) zapoznanie osób zatrudnionych przez Wykonawcę z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami i
instrukcjami związanymi z wykonywaniem usług,
5) zapoznanie osób przeznaczonych do ochrony, zatrudnionych przez Wykonawcę, z topografią i charakterystyką
chronionego obiektu,
6) przeszkolenie osób przeznaczonych do ochrony, zatrudnionych przez Wykonawcę, w zakresie obsługi
technicznych zabezpieczeń obiektu,
7) przeszkolenie osób obsługujących recepcje, zatrudnionych przez Wykonawcę, w zakresie obsługi sprzętu
znajdującego się na stanowiskach pracy,
8) terminowa wypłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy, zgodnie z zasadami określonymi w § 8 Umowy.
§6
1.

Wykonawca ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu w terminie 4 dni projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem jest usługa w zakresie ochrony osób i mienia, a także projektu jej
zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem jest usługa w zakresie ochrony osób i mienia, i jej zmian.

2.

Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje
podwykonawcy. Zamawiający wyznaczy termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak
nie może być krótszy niż 3 dni.

3.

Zamawiający może zgłosić zastrzeżenia lub sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem jest usługa w zakresie ochrony osób i mienia, oraz projektu jej zmiany w terminie 14 dni od jej
otrzymania.

4.

Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa
w ust. 3, nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę.

5.

Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem
nieważności. Ustalony w umowie termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
nie może być dłuższy niż 14 dni od doręczenia faktury.

6.

Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i
Wykonawcy.

7.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków
wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania
podwykonawców jak za własne.
§7

1.

Wykonawca odpowiada za dobór pracowników ochrony zatrudnionych przy realizacji Umowy, ich kwalifikacje
zawodowe oraz gwarantuje, że osoby te zgodnie z udzieloną mu koncesją nie były karane za przestępstwo
umyślne i są odpowiednio przeszkolone do realizacji obowiązków Umowy.

2. Wykonawca, w miarę możliwości, zapewni stabilność składu osobowego realizującego przedmiot Umowy. Lista
osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji Umowy zostanie dostarczona Zamawiającemu niezwłocznie po
podpisaniu Umowy. W przypadku zmiany osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji Umowy, Wykonawca
zobowiązany jest do bezzwłocznego zaktualizowana listy, o której mowa w zdaniu poprzednim, i powiadamiania o
tym fakcie Zamawiającego na piśmie. Zamawiający zaleca posiadanie rezerwy niezbędnej dla pełnej obsady
kadrowej w przypadku absencji chorobowej, urlopu itp.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania Wykonawcy zastrzeżeń w stosunku do osób wykonujących
przedmiot Umowy, niezależnie od jakości wykonywanej przez nich pracy oraz do żądania zmiany osoby
wykonującej usługę objętą przedmiotem Umowy.
4. Wykonawcę obciąża obowiązek ochrony informacji niejawnych w Spółce Radio Białystok, do których mogą mieć
dostęp w związku z wykonywaniem Umowy, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji
niejawnych wg następujących zasad:
1) informacje niejawne Zamawiającego oznaczone klauzulą “zastrzeżone” będą udostępniane zgodnie z
przepisami ustawy osobom reprezentującym Wykonawcę posiadającym ważne, stosowne poświadczenia
bezpieczeństwa, wyłącznie na terenie obiektów Zamawiającego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
można udostępnić informacje po otrzymaniu pisemnego upoważnienia Prezesa Zarządu Radia Białystok S.A.,
2) zamawiający wskaże pracowników odpowiedzialnych za nadzorowanie, kontrolę i doradztwo w zakresie
wykonywania przez Wykonawcę obowiązków ochrony przekazanych informacji niejawnych.
5. Wykonawca zobowiązuje się w razie konieczności wraz z Zamawiającym przystąpić do przeprowadzenia
szczególnej ochrony, o której mowa w ustawie z dnia 20.06.2016 r o działaniach antyterrorystycznych oraz w
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24.06.2003 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa
i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony.
6. Wykonawca oświadcza, że w dniu podpisania Umowy posiada należycie opłacone ubezpieczenie z tytułu
prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 5 000.000,00 PLN oraz
zobowiązuje się do utrzymania ciągłości wskazanego ubezpieczenia w trakcie obowiązywania Umowy.

7. W sytuacji, w której umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 6, zostanie rozwiązana lub wygaśnie w trakcie
realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania nowego ubezpieczenia przed dniem rozwiązania lub
wygaśnięcia dotychczasowej umowy ubezpieczenia, na kwotę nie mniejszą niż określona w ust. 6. Wykonawca
przekaże Zamawiającemu kopię nowej polisy, poświadczoną przez siebie za zgodność z oryginałem, na 3 dni przed
wygaśnięciem lub rozwiązaniem dotychczasowej umowy ubezpieczenia.
8. W razie świadczenia usług w ramach niniejszej umowy przez Konsorcjum, odpowiedzialność wszystkich
uczestników Konsorcjum wobec Zamawiającego na zasadach opisanych w Umowie jest solidarna. Wszelkie
zawiadomienia, wezwania Zamawiający kierować będzie do Lidera Konsorcjum. Skierowanie wezwania lub
zawiadomienia do lidera Konsorcjum odnosi skutek wobec pozostałych członków Konsorcjum.
9. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania aktualnie (przez cały okres umowny) obowiązujących przepisów w
zakresie zatrudnienia, w szczególności ochrony wynagrodzenia i aktualnej wymaganej przepisami prawa jego
wysokości.
§8
1. Łączne, maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy, zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy,
nie
przekroczy
kwoty:
………………………
zł
netto
(słownie:
…………………………………………………………………..) powiększonej o należny podatek VAT.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy za jedną roboczogodzinę ustala się na kwotę netto ……………… zł (bez podatku VAT):
(słownie: ……………………………………………………………………).
3. Stawka za roboczogodzinę określona w ust. 2 zawiera wszystkie koszty jakie Zamawiający ponosi w związku z
realizacją Umowy, na zasadach Umową określonych.
4. Stawka za roboczogodzinę określona w ust. 2, jest stała w okresie realizacji Umowy.
5. Miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane i odebrane usługi zostanie obliczone jako iloczyn stawki
roboczogodziny i faktycznej liczby przepracowanych w miesiącu roboczogodzin, powiększony o należny podatek od
towarów i usług VAT według obowiązującej wysokości stawki tego podatku.
6. W ciągu 2 dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, Wykonawca przygotuje i przedstawi
do zatwierdzenia Zamawiającemu arkusz rozliczeń czasu pracy dotyczącego poprzedniego miesiąca
kalendarzowego (dalej „Arkusz rozliczeń” ). Wyznaczony i upoważniony pracownik Zamawiającego będzie
zobowiązany w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania Arkusza rozliczeń od Wykonawcy, dokonać jego
weryfikacji, zatwierdzić go lub zgłosić na piśmie uwagi.
7. Płatność z tytułu wykonanych usług następować będzie w okresach miesięcznych z dołu, w terminie 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT przelewem z konta Zamawiającego na
rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze. Za prawidłowo wystawioną fakturę VAT, Strony uznają fakturę
wystawioną na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego Arkusza rozliczeń, który winien być dołączony do
faktury.
8. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i otrzymał nr identyfikacji podatkowej NIP: 542-00-03367
9. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i otrzymał nr identyfikacji podatkowej NIP:
…………………….
10. Faktury w formie wydruku z systemów informatycznych należy kierować na adres: Radio Białystok S.A. ul.
Świerkowa 1; 15-328 Białystok.

§9
1.

W przypadku nieobecności lub niezdolności do wykonywania lub niesumiennego wykonywania obowiązków
służbowych przez osobę skierowaną przez Wykonawcę do realizacji Umowy, w tym w przypadku absencji
chorobowej, przebywania na urlopie itp. - za wyjątkiem przypadków siły wyższej – Zamawiający będzie uprawniony
do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia miesięcznego brutto obliczonego na
zasadach określonych w § 8 ust. 5 Umowy za każdy stwierdzony przypadek.

2.

W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę postanowień, o których mowa w § 3 ust. 1, Zamawiający
ma prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w kwocie 10.000 PLN za każdy stwierdzony przypadek.

3.

W przypadku nieposiadania polisy ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, o której
mowa w § 7 ust. 6 albo nie przekazaniu Zamawiającemu nowej polisy, o czym mowa w § 7 ust. 7, Zamawiający ma
prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w kwocie 1.000 PLN za każdy dzień braku albo nie przekazania takiej
polisy ubezpieczenia.

4.

W przypadku skorzystania z prawa naliczenia kar umownych, Zamawiający wystawi Notę obciążeniową wskazując
w niej wysokość kary umownej oraz termin płatności – 7 dni od daty doręczenia noty Wykonawcy. Zamawiający
będzie uprawniony do dokonania potrącenia wymagalnej kwoty kary umownej z kwotą wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, jednocześnie wystawiając i przesyłając Wykonawcy stosowne Oświadczenie o dokonanym
potrąceniu.

5.

Zamawiający zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie
poniesionych szkód przekracza wartość kar umownych.

6.

Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać przeniesienia wierzytelności wynikających z
niniejszej Umowy na osoby trzecie.
§ 10

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
2. W wypadku naruszania przez Wykonawcę postanowień Umowy, Zamawiający ma prawo do jednomiesięcznego
pisemnego wypowiedzenia Umowy (po bezskutecznym, pisemnym wezwaniu do zaprzestania naruszeń) ze
skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego albo do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia w trybie
natychmiastowym. Rozwiązanie Umowy ze skutkiem natychmiastowym może nastąpić w przypadku, gdy
naruszenie jej postanowień jest rażące, w szczególności, gdy Wykonawca:
1) naruszy postanowienia § 3 ust. 1,
2) nie zapewni pełnej, całodobowej obsady kadrowej na posterunku w chronionym obiekcie Zamawiającego przez
okres całej zmiany.
3. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego albo rozwiązania Umowy przez Zamawiającego bez
wypowiedzenia w trybie natychmiastowym albo w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy lub
rozwiązania Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% łącznego, maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w §
8 ust. 1 Umowy.
§ 11
1. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmiany, za
zgodą obu Stron, postanowień zawartej Umowy pod warunkiem zajścia co najmniej jednej z poniższych
okoliczności:

1) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian z uwagi na zmianę obowiązujących przepisów prawa lub ze
względu na zmianę Planu Ochrony Obiektu lub regulacji wewnętrznych obowiązujących u zamawiającego
mających wpływ na realizację przedmiotu umowy,
2) zmiany te są korzystne dla Zamawiającego bez zwiększania ustalonego wynagrodzenia lub jego części.
2.

Na podstawie art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmiany, za
zgodą obu Stron, postanowień zawartej Umowy w przypadku zmiany:
1)

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

2)

zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
- jeżeli zmiany te będą mieć wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

3.

Strony ustalają następujące zasady zmiany, o której mowa w ust.2
1) strona inicjująca wprowadzenie zmiany zobowiązana jest poinformować na piśmie drugą stronę o
wystąpieniu okoliczności stanowiących podstawę zmiany jednocześnie przedstawiając szczegółową
kalkulację zmiany kosztów wykonania zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi wystąpienie
ww. okoliczności.
2) strona do której została skierowana informacja, poinformuje na piśmie druga stronę o uwzględnieniu
wniosku lub jego odrzuceniu.
3) w przypadku uwzględnienia wniosku strony przystąpią do negocjacji warunków umowy w zakresie
wynagrodzenia.

3. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
§ 12
Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
1.

Administratorem danych osobowych jest Radio Białystok S.A. (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą:
ul. Świerkowa 1, 15-328 Białystok. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty
tradycyjnej na adres: ul. Świerkowa 1, 15-328 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem:
sekretariat@radio.bialystok.pl.

2.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym:
iod@radio.bialystok.pl.

3.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie 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), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.

4.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji umowy.

5.

Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

6.

Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7.

Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa lub
umowy powierzenia danych osobowych.

8.

Dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 4 powyżej celów.

9.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich nie podanie spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w
konkursie.
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
§ 13
Wszelkie spory mogące powstać w trakcie realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego
rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 14
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.
§ 15
1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia ………………………. do dnia
……………………………….. r.
2. W przypadku gdy wartość usług świadczonych przez Wykonawcę w ramach Umowy osiągnie kwotę netto określoną
w § 8 ust. 1, Umowa ulega natychmiastowemu rozwiązaniu bez potrzeby składania odrębnych oświadczeń przez
Strony.
§ 16
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
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