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ROZDZIAŁ I 

Informacje ogólne 
 

1. Nazwa instytucji:  

SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku 

ul. Gliwicka  5  

44-180  Toszek 

telefon: 32 233 41 12   

faks: 32 233 52 44, 32 233 43 25 

strona internetowa: www.szpitaltoszek.pl   

e-mail: zampub@szpitaltoszek.pl 

NIP 969-09-46-632  

REGON 000293114 
 

2. Do postępowania przetargowego zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz.1986 z późn. zm. ) zwanej dalej „Pzp”, 

przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie, przepisy Kodeksu Cywilnego i Kodeksu 

Postępowania Cywilnego oraz niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.  

 

ROZDZIAŁ II 

Opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia 

oraz wymagania wobec Wykonawców w zakresie przedmiotu zamówienia 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 
 

CPV 797 10000-4 Usługi ochroniarskie 

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług ochrony oddziału XVII psychiatrycznego 

sądowego dla nieletnich oraz izby przyjęć SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku, zgodnie z 

zakresem opisanych w poniższych punktach: 
 

1.1. Miejsce pełnienia dyżuru: 

Oddział XVII psychiatryczny sądowy dla nieletnich oraz Izba Przyjęć SP ZOZ Szpitala 

Psychiatrycznego z siedzibą w Toszku przy ul. Gliwickiej 5 
 

1.2. Czas pełnienia dyżuru: 

Oddział XVII – jedna zmiana od godz. 11.00 do godz. 23.00 – jeden pracownik 

Izba Przyjęć – Całodobowo w zależności od zapotrzebowania w systemie dwuzmianowym 6.00 – 

18.00 i 18.00 – 6.00 – po jednym pracowniku ochrony na zmianie 
 

1.3. Wyposażenie osobiste wykonawcy usługi: 

        Wykonawca ma obowiązek zapewnić każdemu pracownikowi ochrony: 

- ubiór służbowy (mundur, buty, pasek, kamizelka taktyczna), 

- identyfikator,  

- osobisty sygnalizator, 

- system komunikacji wewnętrznej (każdy pracownik na zmianie powinien posiadać 

radiotelefon) 
 

1.4. Usługa ochrony polega na: 

- utrzymanie porządku na oddziale i izbie przyjęć, zapewnienie bezpieczeństwa personelowi  

i pacjentom chronionych oddziałów i izbie przyjęć 

- mienie i sprzęt oddziału, ochrona przed dewastacją i kradzieżą, 

- bezpieczeństwo pożarowe 

- zapewnienie sprawnego funkcjonowania oddziału i izbie przyjęć, 
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- zapobieganie ucieczkom i samowolnym opuszczeniom oddziału i izbie przyjęć przez 

pacjentów  
 

1.5. Zadania  pracowników ochrony w czasie dyżuru:  

- zapoznać się z uwagami i spostrzeżeniami pracownika zdającego dyżur, 

- sprawdzenie wyposażenia i sprawności urządzeń podlegających przekazaniu, 

- sprawdzenie stanu bezpieczeństwa pożarowego oddziału i pomieszczeń gospodarczych, 

- sprawdzenie stanu technicznego i funkcjonowania video-monitoringu i elektronicznego 

systemu zabezpieczeń oraz innych zabezpieczeń mechanicznych, 

- zapewnienie bezpieczeństwa i zachowania spokoju na terenie oddziałów 

- asystowanie przy wykonywaniu wszystkich czynności lekarskich i pielęgniarskich zgodnie z 

zaistniałą potrzebą, 

- współpraca z kierownikiem medycznym oddziału, dyżurnym lekarzem i pielęgniarką, 

podejmowanie interwencji w celu przywrócenia porządku na terenie oddziału na wyłączne 

polecenie w/w osób, zgodnie z art. 18 Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 

psychicznego (tekst jednolity Dz. U. 2011 nr 231, poz 1375) t.j. stosowanie przymusu 

bezpośredniego w postaci unieruchomienia pacjenta pasami insulinowymi oraz przytrzymania 

do iniekcji oraz pomoc przy izolacji pacjenta, 

- zapobieganie dewastacji i uszkadzaniu mienia oddziału, 

- prowadzenie na bieżąco książki raportów – należy szczegółowo dokumentować wszystkie 

istotne wydarzenia, wykonane czynności oraz otrzymane polecenia, 

- sprawowanie nadzoru nad pacjentami podczas spacerów w wyznaczonych porach, 

- sprawowanie nadzoru nad pacjentami podczas zleconych przez personel medyczny wyjść na 

teren szpitala. 

- konwojowanie pacjenta i konsultacje na terenie szpitala i poza nim na wyłączne polecenie 

kierownika oddziału lub lekarza dyżurnego. 
 

Zadania podstawowe. Pracownik jest zobowiązany: 

- wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą 

pracy i sprawnego funkcjonowania zakładu , jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub 

umową o pracę / kontraktem; 

- przestrzegać procedur jakościowych , instrukcji i zarządzeń obowiązujących 

      w zakładzie; 

- niezwłocznie informować bezpośrednich przełożonych o zauważonych niezgodnościach lub 

zagrożeniach jakościowych; 

- przestrzegać regulaminu pracy; 

- przestrzegać ustalonego w zakładzie czasu pracy; 

- przestrzegać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisy przeciwpożarowe; 

- dbać o dobro zakładu , chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje , których 

ujawnienie mogłoby narazić zakład na szkodę; 

- przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach, 

- przestrzegać w zakładzie zasad współżycia społecznego. 

Zadania szczegółowe: 

1. Udział w interwencjach i stosowaniu przymusu bezpośredniego oraz pomoc przy izolacji pacjenta 

wspólnie z personelem medycznymi pod jego nadzorem. 

2. Uczestniczenie w transporcie wewnętrznym chorych ( badania , konsultacje, doprowadzenie do 

oddziału) w asyście pielęgniarki lub bez niej, zgodnie z decyzją pielęgniarki wyrażoną pisemnie. 

3. Sumienne i dokładne wykonywanie swojej pracy zgodnie z Regulaminem Higieny Szpitalnej i 

obowiązującymi procedurami dotyczącymi personelu gospodarczego. 

4. Dbanie o używany sprzęt w przypadku uszkodzenia lub niesprawności fakt ten należy natychmiast 

zgłosić bezpośredniemu przełożonemu. 

5. Sprawdzanie po zakończeniu pracy czy wszystkie urządzenia elektryczne są wyłączone, krany 

pozakręcane i okna pozamykane. 
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6. Zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących stanu zdrowia pacjentów, które pozna 

w trakcie wykonywania swoich obowiązków. 

7. Życzliwy , taktowny i pełen wyrozumiałości stosunek do pacjentów . 

8. Organizowanie swojej pracy w taki sposób , aby czas pracy był w pełni wykorzystany dla 

wykonywania  powierzonych obowiązków. 

9. Szczegółowe zapoznanie się z instrukcją i przepisami BHP i Ppoż oraz stosowanie się do tych 

dokumentów. 

10. Pracownik zobowiązany jest znać i przestrzegać regulaminy Szpitala /chorych i odwiedzających/. 

11. Nadzór nad mieniem Szpitala , niedopuszczenie do wynoszenia sprzętu bez uprzedniej zgody 

przełożonego. 

12. W przypadku powstania zarzewia pożaru natychmiast przystąpić do jego ugaszenia lub wezwania 

straży pożarnej z równoczesnym powiadomieniem Dyrektora Szpitala lub Jego Zastępcy i lekarza 

dyżurnego Izby Przyjęć. 

13. Znać procedury i instrukcje oraz plany dotyczące zajmowanego stanowiska. 

14. Przejrzyste i dokładne sporządzenie raportów z dokładnym opisaniem zaistniałych nieścisłości i 

wypadków podczas pełnionego dyżuru.   

15. Ochrona Oddziałów Psychiatrycznych Sądowych Szpitala wg obowiązujących regulaminów. 

16. Przeciwdziałanie ucieczkom pacjentów z w/w oddziałów. 

17. Asystowanie personelowi medycznemu w trakcie czynności przewidzianych w regulaminie 

wewnętrznym oddziału. 

18. Kontrola zabezpieczenia technicznego , zewnętrznego i wewnętrznego oddziału . 

19. Dbałość o powierzony sprzęt techniczny i osobisty. 

20. Jest obowiązany uczestniczyć w przyjęciu pacjenta na oddział. 

21. Jest obowiązany na zlecenie lekarza dyżurnego udzielić pomocy personelowi medycznemu. 

22. Przestrzeganie procedur kontrolnych obowiązujących w Szpitalu. 

23. Jest obowiązany na zlecenie lekarza dyżurnego doprowadzić na oddział pacjentów, którzy 

samowolnie oddalili się a w razie potrzeby zastosować przymus bezpośredni oraz udzielić 

pomocy przy izolacji pacjenta. 

24. Znać obowiązki na danym oddziale. 

25. Znać instrukcje , regulaminy i zarządzenia dotyczące poszczególnych oddziałów. 

26. Bezzwłocznie informować przełożonych o wszelkich zdarzeniach zaistniałych podczas danej 

zmiany. 

27. Nosić zawsze kompletny ubiór firmowy , dbać o jego schludny i estetyczny wygląd. 

28. Umieć powiadomić , właściwe do zagrożenia , służby ratunkowe. 

29. Znać lokalizacje zaworów i głównego zaworu wody oraz zaworów ciepłej i zimnej wody w 

obiekcie. 

30. Znać lokalizacje zaworu CO oraz głównego wyłącznika prądu. 

31. Prowadzić dokładną ewidencję ruchu osobowego w zalecanym zakresie. 

32. Dokonywać obchodu obiektu zgodnie z obowiązującym regulaminem . 

33. Sumiennie prowadzić dokumentację związaną ze służbą. 

34. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego, a nie objętych niniejszym 

zakresem. 

35. Podejmować interwencje w przypadku agresji, próby ucieczki i innych sytuacji nagłych ze strony 

pacjentów zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa. 

36. Przeprowadzenie na polecenie kierownika oddziału lub dyrektora rewizji celem eliminacji 

przedmiotów zagrażających, substancji psychoaktywnych i innych elementów zabronionych. 

37. Regularne obchody oddziału również nocą, niezależnie od działającego monitoringu. 

38. Sprawdzanie stanu bezpieczeństwa pożarowego. 

39. Przed objęciem dyżuru zapoznanie się z uwagami i spostrzeżeniami poprzednika co do składu 

personelu medycznego i pacjentów oraz zaleceń personelu medycznego. 

40. Pracownik ochrony w dni robocze wykonuje polecenia dyrekcji szpitala lub jego zastępców w 

czasie pracy dyrekcji, podczas nieobecności dyrekcji osobom dyspozycyjną, która wydaje 

polecenia jest lekarz dyżurny Izby Przyjęć szpitala. 
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Wymagania: 

1. Ochrony na Izbie Przyjęć i na oddziałach nie może wykonywać aktualnie zatrudniony pracownik na 

podstawie umowy ze Szpitalem.  
 

1.6. Podległość 

- Wykonawca usługi zobowiązany jest  wyznaczyć osobę koordynującą wykonywanie 

obowiązków przez pracowników ochrony, z którą będzie możliwy stały kontakt (np. 

telefoniczny) 

- Pracownik ochrony w czasie pełnienia dyżuru zobowiązany jest wykonywać polecenia 

kierownika oddziału lub lekarza dyżurnego, 
 

1.7. Wykonawcy usługi nie wolno: 

- spożywać alkoholu przed objęciem dyżuru jak i w trakcie jego pełnienia, 

- oddalania się z miejsca pełnienia dyżuru przed jego przekazaniem, 

- przyjmowania prywatnych odwiedzin w czasie pełnionego dyżuru, 

- dokonywać zamiany wyznaczonego dyżuru bez powiadomienia zleceniodawcy. 
 

1.8. Wymagania wobec wykonawcy usługi 

- każdy z pracowników musi posiadać aktualny wynik badania na nosicielstwo zarazków 

schorzeń jelitowych oraz orzeczenie lekarskie dopuszczające do wykonywania prac, przy 

których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby w/g wzoru karty badań do 

celów sanitarno-epidemiologicznych, w dniu rozpoczęcia wykonywania zamówienia. 

- Wykonawca zobligowany jest do przedstawienia w/w dokumentów na każde żądanie  

Zamawiającego, 

- w przypadku zranienia się, podejrzenia zainfekowania chorobą zakaźną w czasie pełnienia 

obowiązków na oddziale XVII oraz izbie przyjęć Wykonawca zobligowany jest do pokrycia 

kosztów badania na obecność wirusa HIV, żółtaczki typu B i C, gruźlicy itp. każdego 

pracownika ochrony, który był narażony na zakażenie, 

- wykonawca musi być dyspozycyjny co do czasu i terminu wykonywanej usługi, 
- Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia każdego oddziału sądowego będącego w 

przedmiocie zamówienia (oddział XVII i izba przyjęć) w urządzenie do wykrywania metali 

(ręczny wykrywacz metali). W/w wyposażenie stanowić będzie własność Wykonawcy i 

będzie użyczone nieodpłatnie Zamawiającemu na czas realizacji zamówienia,  

- w sytuacjach nagłych (w tym konwojowanie), Wykonawca ma obowiązek zwiększyć ochronę 

do ilości pracowników żądanych przez Zamawiającego za wynagrodzeniem zgodnie ze 

stawką godzinową ustaloną w ofercie przetargowej, 

- Wykonawca ma obowiązek prowadzenia księgi raportów każdego oddziału stanowiącej część 

dokumentacji szpitalnej, która będzie przekazywana sukcesywnie Zamawiającemu, 

- podstawą wypłaty należności będzie podpisany i zatwierdzony przez obie strony miesięczny 

protokół odbioru usługi, wg wzoru protokołu stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ; 

- czas pracy to: zmiana I  6.00 – 18.00, zmiana II  18.00 – 6.00, termin uzależniony jest od 

potrzeb zamawiającego i dotyczy izby przyjęć. Natomist czas pracy na oddziale XVII to 

zmiana - od godz. 11.00 do godz. 23.00 Ponadto może zaistnieć potrzeba wykonania 

kilkugodzinnej usługi np. przy realizacji konwoju, 

- podstawą wypłaty należności za wykonaną usługę będzie podpisany i zatwierdzony przez 

obie strony miesięczny protokół odbioru usługi. 

- Po podpisaniu umowy, w dniu przejęcia obowiązków przez pracowników Wykonawcy 

wszyscy pracownicy przejdą obowiązkowe szkolenie przeprowadzone przez pracowników 

Szpitala z zakresu przepisów BHP, p.poz. oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. 

 
 

1.9. Pracownika ochrony obowiązuje znajomość następujących przepisów i instrukcji: 

- Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz U. 2005 nr 

145, poz. 1221), 
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- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 czerwca 1998 r. w 

sprawie wzoru i trybu wydawania licencji pracownika ochrony fizycznej i licencji pracownika 

zabezpieczenia technicznego oraz trybu i częstotliwości wydawania przez organy Policji 

opinii o pracownikach ochrony (Dz. U. 1998 nr 78, poz. 511), 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lipca 2010 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie dyplomów i świadectw wydawanych przez szkoły i 

inne placówki oświatowe, które potwierdzają uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w 

zakresie osób i mienia, minimalnego zakresu programów kursów pracowników ochrony 

fizycznej I i II stopnia oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminów i trybu ich 

składania, składu komisji egzaminacyjnej i sposobu przeprowadzania egzaminów (Dz. U. 

2010 nr 149, poz. 999), 

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w 

sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji 

ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, ochrony cywilnej i strażami 

gminnymi (miejskimi) (Dz. U. 1998 nr 161, poz. 1108), 

- Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. 

2013 nr 0 poz. 628), 

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002 

nr 101, poz 926 z późn. zmianami), 

- Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy ( tekst jednolity Dz. U. 2004 nr 

125, poz. 1317), 

- Instrukcja p. poż. i alarmowania, 

- Regulamin pracy, 

- Zasady i przepisy BHP obowiązujące na stanowisku pracy. 

- Pracownika ochrony obowiązuje znajomość zasad stosowania przymusu bezpośredniego 

zgodnie z art. 18 Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst 

jednolity Dz. U.  2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.) 

1.10. Zatrudniać wystarczającą ilość pracowników do zabezpieczenia dyżurów w trybie ciągłości 

ochrony. 

1.11. Zapewnić regularne szkolenia z zakresu przepisów, etyki i techniki przeprowadzenia interwencji 

oraz stosowania przymusu bezpośredniego wobec pacjentów.  

1.12. Pracownik nie może być osobą wcześniej karaną, uzależnioną od alkoholu lub innych środków 

psychoaktywnych, ujawniając skłonność do przemocy, niesprawnym fizycznie i psychicznie (nie 

akceptujemy zatrudnienia pracowników posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności). 

1.13. Pracownik firmy nie może być pracownikiem, który aktualnie jest zatrudniony w SP ZOZ Szpitalu 

Psychiatrycznym na umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło i zatrudnionym na tym samym 

stanowisku. 

1.14. Pracownik powinien posiadać strój odróżniający go od wszystkich pracowników, posiadać 

identyfikator imienny i funkcję, posiadać sygnalizator dźwiękowy i posiadać urządzenie umożliwiające 

łączność w obrębie szpitala. 

1.15. Wykaz czynności zabronionych przez pracowników firmy ochroniarskiej: 

- używanie nieuzasadnionej przemocy fizycznej i psychicznej wobec pacjentów,  

- pokazywanie, udostępnianie pacjentom przedmiotów niebezpiecznych i używek,  

- zakaz nawiązywania bliskiej relacji z pacjentami i skracanie dystansu,  

- zakaz udostępniania telefonów komórkowych i urządzeń posiadających dostęp do internetu,  

- skupianie się na czynnościach innych niż nadzór oddziału lub Izby Przyjęć,  

- zakaz samowolnej zmiany oddziału,  

- zakaz rozmawiania w obecności pacjentów na temat innych pracowników, pacjentów, 

zwłaszcza ujawnienie jakichkolwiek danych osobowych,  

1.16. Ustalenie koordynatora będącego na dyżurze w celu kontaktu w trybie nagłym. 

1.17. W sytuacjach nagłych na polecenie dyrekcji szpitala firma zobowiązana jest zwiększyć zatrudnienie 

na poszczególnych zmianach o 50% składu osobowego.  
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1.19. W przpadkach nagłych dopuszcza się  zmiany w innych godzinach, wówczas pracownik ochrony 

ma obowiązek powiadomić personel medyczny oddziału, Izby Przyjęć oraz lekarza dyżurnego Izby 

Przyjęć. 

1.20 Pracownicy ochrony muszą posiadać przy sobie sygnalizator dźwiękowy. 

1.21 Pracownicy ochrony biorący udział w czynnościach pielęgnacyjnych – kąpiel – niezwłocznie 

przedkładają na pismie dyrekcji informację o ilości zabiegów pielęgnacyjnych, w których uczestniczyli 

pracownicy ochrony. 

1.22. Każdy pracownik ma być zatrudniony na podstawie umowy o pracę. 

 

2. Termin realizacji zamówienia  
Izba Przyjęć oraz Oddział XVII – 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy 

 

ROZDZIAŁ III 

Warunki udziału w postępowaniu 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
 

-  Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1  

           ustawy Pzp,; 

       -  Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile  

wynika to z odrębnych przepisów 

Zamawiający w zakresie wzmiankowanego warunku wymaga posiadania przez Wykonawcę 

koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia 

realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, zgodnie z Ustawą z dnia 22 sierpnia 

1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. 2005 nr 145, poz. 1221 z późn. zm.). 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  

w zakresie prowadzonej działalności na wartość co najmniej 100 000,00 zł 

c) zdolności technicznej lub zawodowej 

Zamawiający wymaga do realizacji przedmiotowego zamówienia zatrudnienia co najmniej        

5 pracowników ochrony.  
 

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp. 

Ww. dokumentów i oświadczeń nie należy składać wraz z ofertą.  
 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w pkt 1, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego 

części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków 

prawnych.  
 

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, 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. Zamawiający oceni, czy 

udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja 

finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków 

udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 - 22 Ustawy PZP. 
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5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 

zrealizują usługę, do realizacji której te zdolności są wymagane.  
 

6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 

solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez 

Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 

zasobów nie ponosi winy.  
 

7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o 

którym mowa w art. 22a ust. 1 Ustawy PZP, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający 

żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:  

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w 

art. 22a ust. 1 Ustawy PZP. 

W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a Ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 

umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 

Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów tj. podmiot będzie 

brał udział w realizacji zadania, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w 

szczególności:  

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;  

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego;  

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 

przedmiot zamówienia, których wskazane zdolności dotyczą. 

 

ROZDZIAŁ IV 

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 

 

Na potwierdzenie okoliczności braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający przed udzieleniem 

zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia:  

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku 

podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem).  

W przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej zamiast dokumentu Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 

którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji 

ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składani ofert w postepowaniu.  

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 

ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów opisanych powyżej, może je zastąpić 

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.  

W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie 

elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, 
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Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub 

dokumenty.  

Gdy ofertę składa kilka osób fizycznych lub podmiotów działających wspólnie (np. konsorcja, 

spółki cywilne), złożenie kompletu dokumentów w zakresie wykazania braku podstaw do 

wykluczenia dotyczy każdego z nich. 

 

ROZDZIAŁ V 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia 

 

1. Dokumenty które należy złożyć wraz z ofertą: 

a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w Załącznikach nr 2 i 3 do 

SIWZ - informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu 

(oświadczenia te Wykonawca składa zgodnie ze wzorami stanowiącymi Załączniki nr 2 i 3 do 

SIWZ)  

b) Formularz Oferta sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do 

SIWZ; 

c) Potwierdzenie wpłaty wadium lub dokument wadialny  

d) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie),  

o ile ofertę składa pełnomocnik; 

e) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdz. III pkt 4 i 7 SIWZ – jeżeli 

Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 
 

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o 

której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze 

złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.  

UWAGA! Nie składać oświadczenia wraz z ofertą 
 

3. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, 

wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie 

krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp:  

a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (w oryginale 

lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem).  

b) koncesję, zezwolenie lub licencję, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, 

zezwolenia lub licencji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym 

zamówieniem publicznym, tj.: 

- aktualną koncesję MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług 

ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, zgodnie 

z Ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia; 

c) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 

100 000,00 zł (wzmiankowany dokument musi być ważny na dzień składania ofert); 

d) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności 

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru stanowiącego załącznik 
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nr 8 do SIWZ. Jeżeli Wykonawca w wykazie stanowiącym zał. nr 8 do SIWZ wskaże osoby, 

którymi będzie dysponował, wówczas musi załączyć do oferty pisemne zobowiązanie innych 

podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia; 
 

4. Dokumenty i oświadczenia winny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę wg treści Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 

lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016  poz. 1126). 
 

5. 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. 
 

6. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 
 

7. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie 

elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, 

Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub 

dokumenty. 
 

8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku 

podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod 

określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający 

będzie wymagał od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez 

Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 
 

9. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w 

posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez 

Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o 

których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp (brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków 

udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), skorzysta z posiadanych oświadczeń lub 

dokumentów, o ile są one aktualne.  
 

10. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 ppkt d) SIWZ, należy dołączyć do oferty w formie 

oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie. 
 

11. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  
 

12. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Stosowną 

deklarację do wypełnienia przez Wykonawcę zawarto w Formularzu Oferta (Załączniku nr 1 do 

SIWZ). 
 

13. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już 

znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do 

kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizacje przedmiotu zamówienia. Wykonawca zawiadamia 

Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie 

realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w 

późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu zamówienia. 

 

14. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

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.  
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15. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na przedmiot zamówienia następuje 

w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym 

mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia wobec tego podwykonawcy.  
 

16. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 

Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 

wykonania części zamówienia podwykonawcy.  
 

17. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  
 

18. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie:  

 Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi wykazać brak podstaw do 

wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 Pzp.  

 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą wykazać, iż łącznie spełniają warunki 

udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1b Pzp.  
 

ROZDZIAŁ VI 

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami 

 

1. Zgodnie z art. 9 ust. 2 Pzp postępowanie jest prowadzone w języku polskim.  
 

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

(zwane dalej „korespondencją”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub za pomocą 

faksu lub drogą elektroniczną.  
 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub drogą 

elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony potwierdza fakt jej otrzymania.  
 

4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, Zamawiający 

domniema, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail, 

podany przez Wykonawcę w ofercie, została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z 

jej treścią.  
 

5. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oświadczeń, 

dokumentów lub pełnomocnictw, w trybie art. 26 ust. 2, 2f, 3 oraz 3a Pzp, oświadczenia dokumenty 

lub pełnomocnictwa należy przedłożyć w formie pisemnej. 
 

6. W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy powinni posługiwać się 

numerem postępowania: 10/PN/DEG/AS/2019 
 

7. Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do komunikowania się z Wykonawcami są: 
 

● w sprawach merytorycznych: 

 inż. Erwin Janysek – Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych 

           tel. (032) 233-41-12 wew. 212 w godzinach: 9.00-15.00 
 

● w sprawach formalnych: 

    mgr inż. Anna Skandy – Kierownik Zamówień Publicznych 

           tel. (032) 233-41-12 wew. 288 w godzinach: 8.00-15.00 
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ROZDZIAŁ VII 

Wadium 
 

1. Wadium ma na celu zabezpieczenie interesów Zamawiającego przez materialne zagwarantowanie 

podpisania umowy ze strony Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
 

2. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:  
 

2 800,00 zł   (słownie: dwa tysiące osiemset złotych 00/100) 

najpóźniej do dnia 21.05.2019 r. do godz. 9.00.   
 

3. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej 

kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz 

w poręczeniach udzielanych przez podmioty określone w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości   (Dz. U. 2000 Nr 109, 

poz. 1158 z późn. zm.). Decyzja o tym w jakiej formie wadium zostanie wniesione pozostawiona jest 

Wykonawcy. 
 

4. Wadium w formie pieniężnej z zaznaczeniem „Wadium - 10/PN/DEG/AS/2019” Wykonawca 

wpłaci przelewem na rachunek  Zamawiającego w banku:  
 

Bank Śląski BSK I O/Gliwice nr rachunku  96 1050 1285 1000 0002 0310 0144.  
 

Oferta zostanie uznana za zabezpieczoną, jeżeli środki z tego tytułu faktycznie wpłyną  

na konto Zamawiającego do dnia 21.05.2019 r. do godz. 9.00.   

Zamawiający nie dopuszcza wpłaty wadium w gotówce do kasy szpitala. 
 

5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z 

umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty 

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

Odsetki od kwoty wadium pozostają na rachunku, aż do momentu jego zwrotu lub ulegają 

przepadkowi na rzecz Zamawiającego w sytuacjach opisanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 
 

6. Wadium w pozostałej formie należy złożyć w oddzielnej kopercie w sekretariacie Dyrektora 

Naczelnego tut. szpitala w budynku administracji w oryginale. 

W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji 

ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 

- zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium 

nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji) 

zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp bez 

potwierdzania tych okoliczności, 

- termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, 

- miejsce i termin zwrotu gwarancji. 
 

7. Brak wniesienia wadium na warunkach jak wyżej spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy (art. 89 

ust. 1 pkt 7b Pzp). 
 

8. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a, 2, 4 Pzp. Wykonawca traci wadium 

w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp 

 

ROZDZIAŁ VIII 

Termin związania ofertą 

 

1.  Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
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2.  Bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu w przypadku wniesienia odwołania  

po upływie terminu składania ofert do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 

(art. 182 ust. 6 Pzp). 
 

ROZDZIAŁ IX 

Opis sposobu przygotowania oferty 

 

1.  Oferta powinna być sporządzona w 1 egzemplarzu, na formularzu ofertowym – „Oferta”, stanowiącym 

załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. 
 

2.  Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.  
 

3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta wariantowa nie będzie brana pod uwagę i 

zostanie odrzucona wraz z ofertą podstawową.  
 

4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada  

za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem 

Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Pzp. 
 

5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, napisana na maszynie do pisania,  edytorze tekstów 

lub nieścieralnym atramentem czytelnym pismem. Zalece się, aby wszystkie zapisane strony oferty 

wraz ze wszystkimi załącznikami były ponumerowane oraz podpisane przez uprawnionego(ych) 

przedstawiciela(i) Wykonawcy (tj. osobę / osoby wymienione w rejestrze lub zaświadczeniu o 

wpisie do ewidencji działalności gospodarczej posiadające umocowania prawne do reprezentowania 

firmy) lub przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 

Wszystkie kartki oferty winny być spięte w sposób uniemożliwiający dekompletację oferty.  
 

6. W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, powinna być ona poświadczona za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca na każdej zapisanej stronie kserokopii składa 

własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność z oryginałem”). Jeżeli do podpisania 

oferty upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób kopie dokumentów muszą być potwierdzone za 

zgodność z oryginałem przez wszystkie te osoby. 
 

7. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i zaparafowane przez 

osobę(y) podpisującą(e) ofertę.  
 

8. Do oferty powinien być dołączony szczegółowy wykaz wymaganych dokumentów i materiałów.  
 

9. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 
 

9.1. Wypełniony szczegółowo formularz oferty – „Oferta” – załącznik nr 1 do SIWZ 

9.2. Dowód wpłacenia / wniesienia wadium – potwierdzony za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę 

9.3. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w Załącznikach nr 2 i 3 do 

SIWZ – wstępnie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu  

9.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie),  

o ile ofertę składa pełnomocnik; 

9.5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdz. III pkt 4 i 7 SIWZ – jeżeli Wykonawca 

polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 
 

10. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie 

mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone przez Wykonawcę 

klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”.  
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Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione 

przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli 

spełnia łącznie 3 warunki:  

1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna 

informacja mająca wartość gospodarczą;  

2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej;  

3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.  

Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte i oddzielone od 

pozostałej (jawnej) części oferty.  

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy Pzp. 

 

11. Wykonawca zamieści ofertę w zamkniętej kopercie. Koperta będzie zaadresowana na adres poczty 

Zamawiającego podany w rozdziale I pkt 1, oraz będzie posiadać oznaczenie:    
 

 

 

 

 

 

 

 

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta winna posiadać nazwę i adres Wykonawcy,  

aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.  

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po upływie terminu do składania ofert zostaną 

zwrócone Wykonawcom nieotwarte. 
 

12. W przypadku przesyłania oferty pocztą, będzie się ją uważać za złożoną w terminie, jeżeli  

w wyznaczonym terminie zostanie doręczona do Zamawiającego. Pełne ryzyko niedoręczenia oferty 

w terminie spoczywa na Wykonawcy. 
 

13. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub 

wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu 

składania ofert. 

Zmiany złożonej oferty musza być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu 

oferty. Odpowiednio opisana koperta zawierająca zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem 

„ZMIANA”  

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego przez 

Wykonawcę. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu 

ofert. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć 

dopiskiem „WYCOFANIE” 

 

ROZDZIAŁ X 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

1. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć  

w SP ZOZ Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku, w budynku administracji – sekretariat Dyrektora 

Naczelnego nie później niż w terminie do 21.05.2019 r. do godz. 9.00. 
 

2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie wyżej wymienionym zostaną zwrócone 

Wykonawcom bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma 

data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy 

kurierską. 

OFERTA PRZETARGOWA  NA: 

Przetarg nieograniczony 10/PN/DEG/AS/2019 
 

Świadczenie usług ochrony oddziału XVII psychiatrycznego sądowego dla nieletnich  

oraz izby przyjęć SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku 
 

Nie otwierać przed dniem 21.05.2019 r. do godz. 9:15. 
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3. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Przyjęte oferty zostaną opatrzone adnotacją 

określającą dokładny termin przyjęcia oferty, tzn. datę kalendarzową oraz godzinę  

i minutę, w której zostały przyjęte. Do czasu otwarcia ofert będą one przechowywane w sposób 

gwarantujący ich nienaruszalność. 
 

4. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w swojej siedzibie – w sali konferencyjnej w budynku 

administracji szpitala w dniu 21.05.2019 r. o godz. 9.15. 
 

5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp. 
 

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informacje 

dotyczące:  

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w  

     ofertach. 

 

ROZDZIAŁ XI 

Opis sposobu obliczania ceny 

 

1.  Wykonawca określi cenę za realizację przedmiotu zamówienia. 
 

2.  Cena oferty winna być obliczona przez przemnożenie ceny jednostkowej netto przez ilość jednostek 

oraz dodanie do otrzymanej wartości netto kwoty podatku VAT i obliczenie wartości brutto. 
 

3.  Cena jednostkowa określona przez Wykonawcę jest wiążąca na czas realizacji umowy i nie będzie 

podlegała zmianom. 
 

4.  Cena ustalona przez Wykonawcę powinna uwzględniać ewentualne upusty, jakie stosuje Wykonawca. 
 

5.  Cena oferty nie może być wyrażona w walucie obcej.  
 

6.  Zamawiający, na podstawie art. 87 ust. 2 Pzp, poprawi oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe z 

uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na 

niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, zawiadamiając o 

tym fakcie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli ta 

zawiera błędy w obliczeniu ceny. 
 

ROZDZIAŁ  XII 

Kryteria oceny ofert 

 

1. Kryteria oceny ofert: 

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium: 

 cena brutto za realizację zamówienia - 100 % 

2. Zasady oceny ofert według ustalonego kryterium: 

1)  cena brutto za realizację zamówienia - waga 100 % 
 

     Sposób liczenia: 

CN 

C =                x WC      gdzie: 

COB 
       

      C - ilość punktów otrzymanych za proponowaną cenę  

      CN - najniższa cena proponowana przez Wykonawców  

      COB - cena badanej oferty  

      WC - wartość wagowa 100 %  
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     Oferty oceniane będą za pomocą systemu punktowego. 
 

     Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 

Ofertą najkorzystniejsza będzie ta, która uzyska największą sumę punktów.  
 

3. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu  i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród 

tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o 

takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 

złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składający 

oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

 

ROZDZIAŁ  XIII 

Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
 

1. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

Zamawiający, zgodnie z art. 92 ust. 1 Pzp, zawiadamia jednocześnie Wykonawców, którzy złożyli 

oferty o: 

- wyborze najkorzystniejszej oferty, 

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, 

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje,  

o których mowa powyżej również na swojej stronie internetowej wymienionej w rozdz. I pkt 1 SIWZ  
 

2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż  

10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. 

Zamawiający, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1a Pzp, może zawrzeć umowę przed upływem terminu 10 

dni, jeżeli w postępowaniu  została złożona tylko jedna oferta.  

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. 
 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 

93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

ROZDZIAŁ XIV 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

W niniejszym postepowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 
 

ROZDZIAŁ XV 

Istotne postanowienia umowy 

 

1. Istotne postanowienia umowy określone zostały w Projekcie umowy, który stanowi załącznik  

nr 7 do SIWZ. 
 

2. Zakazuje się dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, za wyjątkiem: 

- zmiany stawki podatku VAT – cena netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny brutto, 

- zmiany pracowników ochrony wymienionych w załączniku nr 8 SIWZ na wniosek Wykonawcy za 

zgodą Zamawiającego lub na skutek żądania Zamawiającego, jeżeli uzna, że osoba(-y) 

odpowiedzialna(-e) za realizację usługi nie wykonuje(-ą) w sposób należyty obowiązków 

wynikających z umowy, 
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- zmiany danych Wykonawcy (np. wynikających z przekształceń, przejęć, zmiany adresu siedziby 

itp.).  
 

3. Zmiany i uzupełnienia do umowy, o których mowa w ust. 2, wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  
 

ROZDZIAŁ  XVI 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej  

przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia 

 

1. Wykonawcom, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku  

naruszenia zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony 

prawnej przewidziane w Dziale VI cytowanej ustawy. 
 

2. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie  wobec czynności: 

 określenia warunków udziału w postepowaniu 

 wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia 

 odrzucenia oferty odwołującego 

 opisu przedmiotu zamówienia 

 wyboru najkorzystniejszej oferty 
 

3. Odwołanie wnosi się w terminie : 

 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli zostało przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie, albo 

w terminie 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób 

 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w BZP lub SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego, 

w przypadku odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień 

SIWZ, 

 15 dni od dnia zamieszczenia w BZP ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, jeżeli zamawiający nie 

przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w BZP ogłoszenia o 

udzieleniu zamówienia 
 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu 
 

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią przed upływem terminu do jego 

wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastapiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej. 
 

6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu 

czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na 

podstawie art. 180 ust. 2 Pzp, a wskazanych w ust. 2 

 

ROZDZIAŁ  XVII 

Postanowienia końcowe 

 

1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 
 

2. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający nie przewiduje 

przeprowadzenia aukcji elektronicznej 
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3. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów 

 

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 

i 7 Pzp. 
 

5. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ 

dokonywane będą w PLN. 
 

6. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych ani częściowych. 
 

7. Informacja Administratora Danych Osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Informuje, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w 

Toszku przy ul. Gliwickiej 5, tel. +48 (32) 233 41 12 (centrala), email: info@szpitaltoszek.pl, 

www.szpitaltoszek.pl 

2) Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: 

daneosobowe@szpitaltoszek.pl. Pozostałe aktualne dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych 

dostępne są w internecie.  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego nr 10/PN/DEG/AS/2019 – Świadczenie usług ochrony oddziału XVII 

psychiatrycznego sądowego dla nieletnich oraz izby przyjęć SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w 

Toszku  

Oznacza to, że dane będą przetwarzane:  

a) W szczególności w celach związanych z udostępnieniem dokumentacji postępowania 

w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych,  

b) Obowiązek przetwarzania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowych 

określonych w przepisach PZP związanych z udziałem zamówienia publicznego. 

Podstawowymi aktami prawnymi przetwarzania danych osobowych są:  

 Obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 

2016/679),  

 Wykonanie zobowiązania umownego (art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2016/679). 

4) Pani/Pana dane osobowe będą ujawnione osobom upoważnionym przez administratora danych 

osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz operatorowi 

pocztowemu lub kurierowi. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą 

ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Szpitala 

Psychiatrycznego. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa 

dotyczących archiwizacji. 

6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu (wobec przetwarzania 

w zakresie celów obojętnych prawnie uzasadnionym interesem administratora), prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji 

ani profilowania, o którym mowa w art. 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@szpitaltoszek.pl
http://www.szpitaltoszek.pl/
mailto:daneosobowe@szpitaltoszek.pl
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Załącznik nr 1 do SIWZ str. 1/2 

   O F E R T A  

 

 

       

                 

 

Pełna nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………… 

Forma prowadzonej działalności: …………………………………………………………………….. 

Adres:  ………………………………………………………………………………………………… 

Telefon: …………………………………………       Faks: …………………………………………. 

Adres e-mail: ………………………………………………………………………………………… 

NIP: …………………………………………….     REGON: ……………………………………….. 

Wpisany do rejestru przesiębiorcówc pod nr KRS ………………….      / CEDIG 

Osoba odpowiedzialna za realizację umowy……………………….tel nr…………………………… 

(w przypadku składani oferty wspólnej należy wpisać dane pełnomocnika „lidera” upoważnionego do 

występowania w imieniu pozostałych konsorcjantów) 

Czy Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem?                 □ TAK*                □  NIE* 

                                                                                                                              * UWAGA! należy zaznaczyć właściwe 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest świadczenie usług 

ochrony oddziału XVII psychiatrycznego sądowego dla nieletnich oraz izby przyjęć SP ZOZ Szpitala 

Psychiatrycznego w Toszku oświadczam, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami 

opisu przedmiotu zamówienia i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 10/PN/DEG/AS/2019 na 

warunkach jak niżej: 
 

1. Cena oferty: 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączne wynagrodzenie: 
 

kwota:      słownie: 

      cena netto:   ....................................          .......................................................................... 
 

      kwota VAT: ....................................          .......................................................................... 
 

      cena brutto:  ....................................          .......................................................................... 
 

      zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w tabeli poniżej: 

 

Rodzaj usługi 

Ilość 

roboczogodzin 

w czasie trwania 

umowy (6 m-cy) 

Cena jedn.  

netto / 

roboczogodzinę 

(zł) 

Wartość netto 

(zł) 

 VAT 

(%) 

Wartość VAT  

(zł) 

Wartość brutto  

(zł) 

Świadczenie usług ochrony 

oddziału XVII psychiatrycznego 

sądowego dla nieletnich oraz izby 

przyjęć SP ZOZ Szpitala 

Psychiatrycznego w Toszku 

7704      

  

2. Termin realizacji zamówienia:  

Zobowiązujemy się realizować przedmiot zamówienia w sposób ciągły przez okres 6  miesięcy od dnia 

zawarcia umowy. 
 

 

......................................... dn. ........................                           ........................................................ 
              pieczątka i podpis Wykonawcy 

                            lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy 

 

 

 

 

                    pieczęć Wykonawcy       
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Załącznik nr 1 do SIWZ str. 2/2 
 

O F E R T A  
 

 

3. Warunki płatności:  

Wyznaczamy płatność w terminie ............. dni od daty doręczenia dokumentów rozliczeniowych (min. 14 dni, 

max. 30 dni).  
 

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia - 30 dni.  
 

5. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas 

zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej 

wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 

6. Zamierzamy powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia: *: 
 

Nazwa (firma) i adresy podwykonawców Zakres rzeczowy 

  

 

7. Oświadczamy, że informacje zamieszczone na następujących stronach: ………….…… nie mogą być 

udostępniane*. 

W załączeniu Wykonawca zobowiązany jest wykazać i uzasadnić, że zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, w szczególności określając w jaki sposób zostały łącznie spełnione przesłanki, o 

których mowa w ww. ustawie. 
 

8. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, że wybór mojej/naszej oferty 

będzie/nie będzie** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 

ustawy o podatku od towarów i usług. 
      **niewłaściwe skreślić 

(wybór oferty Wykonawcy prowadzi do „powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego”, kiedy zgodnie 

z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do 

rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT). 
 

9. W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług i wartość tego towaru 

lub usług bez kwoty podatku VAT*. 

Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego: 

………………………………………………………………………………………………… 

oraz Wartość tych towarów lub usług bez podatku od towarów i usług:    …………………….… zł 

 

Uwaga! niniejszy pkt. 9 wypełniają wyłącznie Wykonawcy, których wybór oferty prowadziłby u Zamawiającego 

do powstania obowiązku podatkowego tzn. kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to 

nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia ) podatku VAT. 
 

10. Poniżej podajemy dane kontaktowe dla potrzeb niniejszego postępowania. 

Adres do korespondencji:  ………………………………………………………………………. 

Osoba uprawniona do kontaktu w sprawie niniejszego postępowania: 

Pan/Pani ………………………………………………………………………………...……...... 

Nr tel. ……………………., fax: …….……..……… adres e-mail: ………….………………… 

* wypełnić jeżeli dotyczy 

 
    Ofertę niniejszą składamy na ................ kolejno ponumerowanych stronach. 

 

...................................... dn. ........................        ................................................................ 
         pieczątka i podpis Wykonawcy                                                     

                                                                                     lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

OKREŚLONYCH W ART. 22 UST. 1B PZP 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie pn.: 

 

10/PN/DEG/AS/2019 
Świadczenie usług ochrony oddziału XVII psychiatrycznego sądowego dla nieletnich oraz izby 

przyjęć SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku 
 

 

oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego  

w Rozdziale III pkt 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

 

................................ dn. ........................                                                 ........................................................ 
                                    pieczątka i podpis Wykonawcy 

                                                  lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy 
 

 

 

 

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. 

 

 

 

 
................................ dn. ........................                                                                 ........................................................ 

                                    pieczątka i podpis Wykonawcy 

                                                       lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
                    pieczęć Wykonawcy                                           
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 PKT 12-23 PZP 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie pn.: 

10/PN/DEG/AS/2019 
Świadczenie usług ochrony oddziału XVII psychiatrycznego sądowego dla nieletnich oraz izby 

przyjęć SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku 
 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 

ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp   

 

 

...................................... dn. ........................         

................................................................ 
                                                       pieczątka i podpis Wykonawcy 

                                                                                    lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy 

 

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 Pzp lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z 

ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem/podjęliśmy następujące środki 

naprawcze: 

…………………………………………………………………………………………………………  

 

 

...................................... dn. ........................         

................................................................ 
                                                      pieczątka i podpis Wykonawcy 

                                                                                   lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy 

 

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. 
 
 
 

...................................... dn. ........................         

................................................................ 
                                                        pieczątka i podpis Wykonawcy 

                                                                                 lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 
                    pieczęć Wykonawcy                                           
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 

 

 

 

 

 

 

 

. OŚWIADCZENIE 
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY 

KAPITAŁOWEJ 

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie pn.: 
 

10/PN/DEG/AS/2019 
Świadczenie usług ochrony oddziału XVII psychiatrycznego sądowego dla nieletnich oraz izby 

przyjęć SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku 
 

 

po zapoznaniu się z zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego informacją, o której mowa w 

art. 86 ust. 5 Pzp, mając na uwadze treść art. 24 ust. 11 Pzp oświadczam, że: 
 

1)  nie należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2015 r. poz. 184 z późn. zm.)* z innymi Wykonawcami biorącymi 

udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia 
 

2)  należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2015 r. poz. 184 z późn. zm.)* z innymi Wykonawcami biorącymi 

udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 

     Należę do grupy kapitałowej w skład której wchodzą: 
 

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy (podmiotu) należącego 

do tej samej grupy kapitałowej 
  

  
 

/Wraz ze złożeniem niniejszego oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia/ 

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. 

 

 

*  Niepotrzebne skreślić. 

 

...................................... dn. ........................           
                ........................................................ 

                  pieczątka i podpis Wykonawcy 

                                      lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy 

 

 

UWAGA! Niniejsze oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp 

 

 

 

 
                    pieczęć Wykonawcy                                           
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Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

 

         Toszek, dnia ............................... 
 

 

 

 

 

ZLECENIE  KONWOJOWANIA  PACJENTA 
 

 

 

 

 

Zwracam się z prośbą o konwojowanie chorego ......................................................................  

                                                                                                        /imię i nazwisko/ 

 

w dniu ..................................... od godz. ........................... do godz. ............................  

 

z Oddziału XVII psychiatrycznego sądowego dla nieletnich / Izby przyjęć*   do  

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

 

 

 

 

 

 

Podpis lekarza zlecającego 
 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 6 do SIWZ str. 1/2 
 

PROTOKÓŁ WYKONANIA USŁUGI OCHRONY ODDZIAŁU .......... 

SP ZOZ SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W TOSZKU 

z dnia ........................ 
 

Dotyczy miesiąca: ............................... 

 

Nazwa obiektu: SP ZOZ Szpital Psychiatryczny, ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek 

Numer umowy: ....... /DEG/2019 z dnia ...................... 
 

Zleceniodawca: SP ZOZ Szpital Psychiatryczny, ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek  

Zleceniobiorca: ............................................................................................ 
 

Komisja w składzie:  imię i nazwisko   stanowisko pracy 
 

   ...............................................  Kierownik medyczny oddziału .......... 

   ...............................................  Z-ca kierownika oddziału  ........ 

                                                                                              ds. pielęgniarstwa i jakości  

   ...............................................  Koordynator Zleceniobiorcy ........ 
 

UWAGI:  
.......................................................................................................................................................  
 

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

 

                       Podpisy ww. komisji 
 

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

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

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

 

na podstawie bieżącej obserwacji Zleceniodawca stwierdza, że świadczenie usługi ochrony, zgodnie z 

zakresem przedstawionym w umowie nr ......./DEG/2019 został wykonany należycie / nienależycie*  w 

liczbie roboczogodzin ..................................................... (słownie:  

..................................................................................................................)   

( * niewłaściwe skreślić) 
 

Imię i Nazwisko pracownika Wykonawcy zatrudnionego w oparciu o umowę o pracę: 

……………………………………………………………. 

 

UWAGI DODATKOWE (osoby odpowiedzialnej ze strony Zleceniodawcy): 
 

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

 

...................................................................................................................................................... 
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Załącznik nr 6 do SIWZ str. 2/2 
 

Wykaz pracowników pełniących dyżury 

na oddziale...................... w miesiącu............................ 
 

 

 

Imię i nazwisko pracownika ochrony: 
 

1. ........................................................................ 

2. ........................................................................ 

3. ........................................................................ 

4. ........................................................................ 

5. ........................................................................ 

6. ........................................................................ 

7. ........................................................................ 

8. ........................................................................ 

9. ........................................................................ 

10. ........................................................................ 

11. ........................................................................ 

12. ........................................................................ 

13. ........................................................................ 

.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Podpis osoby odpowiedzialnej                Podpis osoby odpowiedzialnej 

            ze strony Zleceniodawcy                ze strony Zleceniobiorcy 

              za realizację umowy           za realizację umowy 
 

 

         ................................        .................................. 
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Załącznik nr 7  do SIWZ 

 

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

UMOWA NR ................................ 
 

           W dniu ........................ w Toszku pomiędzy SP ZOZ Szpitalem Psychiatrycznym z siedzibą  

w Toszku przy ul. Gliwickiej 5, zwanym w treści umowy Zleceniodawcą w imieniu i na rzecz którego 

działają: 
 

1.  dr n. med. Anna Rusek  - Dyrektor Szpitala 

2.  inż. Erwin Janysek  - Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych 
 

działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000044032 wydanego przez 

Sąd Rejonowy Wydział X Gospodarczy w Gliwicach NIP: 969-09-46-632,  REGON: 000293114, a:  
 

..................................................................................................... z siedzibą  w ........................................... 
 

przy ul. ......................................................................., zwanym dalej w treści umowy Zleceniobiorcą, 

który jest reprezentowany przez : 
 

1. ................................................................ 
 

2. ................................................................ 
 

działającym na podstawie: ............................................................................................................................  

wydanego przez: ........................................................................................................................................... 

zawarto umowę treści następującej: 

§ 1 
 

Zamówienia udzielono w wyniku przeprowadzonego postępowania publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na usługi społeczne, prowadzone w trybie art. 138o, o wartości mniejszej niż kwota 

określona w rozdziale VI art. 138g ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz.1986 z późn. zm.) 
 

§ 2 
 

Przedmiot umowy obejmuje świadczenie usług ochrony oddziału XVII psychiatrycznego sądowego 

dla nieletnich oraz izby przyjęć SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku za łączne wynagrodzenie: 
 

- netto: ..................................... słownie: ............................................................................... 

- VAT: ....................................... słownie: ............................................................................... 

- brutto: ..................................... słownie: ............................................................................... 

zgodnie z uszczegółowieniem poniżej: 

Rodzaj usługi 

Ilość roboczogodzin 

w czasie trwania 

umowy (6 m-cy) 

Cena jedn.  

netto / 

roboczogodzinę 

(zł) 

Wartość 

netto (zł) 

 

VAT 

(%) 

Wartość VAT  

(zł) 

Wartość 

brutto  

(zł) 

Świadczenie usług ochrony 

oddziału XVII psychiatrycznego 

sądowego dla nieletnich oraz izby 

przyjęć SP ZOZ Szpitala 

Psychiatrycznego w Toszku 

7704      

 

zgodnie z zakresem przedstawionym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 

10/PN/DEG/AS/2019 i złożoną ofertą.   
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§ 3 

1.  W ramach przedmiotu niniejszej umowy, określonego w § 2 strony zgodnie ustalają następujące 

warunki umowy: 

- Zleceniobiorca przejmuje wymienione w § 2 elementy mienia i osoby pod ochronę całodobowo,  

- świadczenie usług ochrony należy wykonywać w sposób ciągły, zgodnie z treścią załącznika  

nr 1 do umowy.  

§ 4 
 

1. Zleceniobiorca stwierdza, iż na podstawie koncesji ............................................................. jest 

uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia 

realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, konwojowania wartości pieniężnych oraz 

do sprawdzania wiarygodności podmiotów gospodarczych, zgodnie z Ustawą z dnia z dnia 22 sierpnia 

1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. 2005 nr 145, poz. 1221). 

2. Każdy z pracowników musi posiadać aktualny wynik badania na nosicielstwo zarazków schorzeń 

jelitowych oraz orzeczenie lekarskie dopuszczające do wykonywania prac, przy których istnieje 

możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby w/g wzoru karty badań do celów sanitarno-

epidemiologicznych, Zleceniobiorca zobligowany jest do przedstawienia w/w dokumentów na każde 

żądanie  Zamawiającego, 
 

§ 5 
 

1.  Załącznikiem nr 2 do umowy jest imienny wykaz zatrudnionych pracowników ochrony. 

2.  Każdy pracownik ma być zatrudniony na podstawie umowy o pracę. 

3.  Zleceniobiorca zobowiązuje się do:       

- wyposażenia pracowników ochrony w strój służbowy z identyfikatorem i łączności, 

- prowadzenia księgi raportów każdego oddziału stanowiącej część dokumentacji szpitalnej, która 

będzie przekazywana sukcesywnie Zamawiającemu, 

- wykonywanie usługi z należytą starannością, 

- informowania osoby wskazanej przez Zleceniodawcę o każdej interwencji i wydarzeniu 

zaistniałym na terenie chronionego obiektu. 

4.  Zleceniobiorca zobowiązany jest do każdorazowego informowania Zleceniodawcy o fakcie zmiany 

pracownika ochrony, mając na uwadze § 8 ust. 1 tiret 2 umowy. 

5.  Zleceniobiorca musi być dyspozycyjny co do czasu i terminu wykonywanej usługi. 

6.  W przypadku zranienia się, podejrzenia zainfekowania chorobą zakaźną w czasie pełnienia 

obowiązków na oddziale XVII i izbie przyjęć Zleceniobiorca zobligowany jest do pokrycia kosztów 

badania na obecność wirusa HIV, żółtaczki typu B i C, gruźlicy itp. Każdego pracownika ochrony, 

który był narażony na zakażenie. 

7.  W sytuacjach nagłych (w tym konwojowanie), Zleceniobiorca ma obowiązek zwiększyć ochronę do 

ilości pracowników żądanych przez Zleceniodawcę za wynagrodzeniem zgodnie ze stawką godzinową 

ustaloną w ofercie przetargowej 

8.  Zleceniobiorca zobowiązany jest do wyposażenia oddziału XVII psychiatrycznego sądowego dla 

nieletnich oraz izby przyjęć będącego w przedmiocie zamówienia w urządzenie do wykrywania metali 

(ręczny wykrywacz metali). W/w wyposażenie stanowić będzie własność Zleceniobiorcy i będzie 

użyczone nieodpłatnie Zleceniodawcy na czas realizacji zamówienia. 

9.  Po podpisaniu umowy, w dniu przejęcia obowiązków przez pracowników Wykonawcy wszyscy 

pracownicy przejdą obowiązkowe szkolenie przeprowadzone przez pracowników Szpitala z zakresu 

przepisów BHP, p.poż., ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz  ustawy o ochronie danych 

osobowych. 

10.  Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za powierzone dane osobowe. 
 

§ 6 

1. Dokumentem potwierdzającym wykonanie usługi jest faktura potwierdzona przez uprawnionego 

przedstawiciela Zleceniodawcy. 
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2. Podstawą wypłaty należności będzie podpisany i zatwierdzony przez obie strony miesięczny protokół 

wykonania usługi, który będzie zawierał imiona i nazwiska wszystkich pracowników ochrony 

pracujących w danym miesiącu. 

3. Uprawnionym do odbioru usługi pod kątem jej zgodności z warunkami zawartymi w niniejszej 

umowie są ze strony Zleceniodawcy: 

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

4. Ze strony Zleceniobiorcy osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest: ........................................  

5. Wynagrodzenie określone w § 2 płatne będzie w terminie .......... (min. 14 dni, max. 30 dni) dni od 

daty doręczenia kompletnej i prawidłowo wystawionej faktury, na konto wskazane na fakturze. 

6. W przypadku niedoręczenia faktury pod właściwy adres bądź doręczenia niekompletnej, termin 

wydłuży się proporcjonalnie. 

7. Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy. 
 

§ 7 
 

1.  Umowa zostaje zawarta na czas określony 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj.  od dnia 

................... do dnia  ................................. 

2.   Umowa wygasa wraz z upływem czasu, na który została zawarta. 

 

§ 8 

4. Zakazuje się dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, za wyjątkiem: 

- zmiany stawki podatku VAT – cena netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny brutto, 

- zmiany pracowników ochrony wymienionych w załączniku nr 2 do umowy na wniosek 

Zleceniobiorcy za zgodą Zleceniodawcy lub na skutek żądania Zleceniodawcy, jeżeli uzna,  

że osoba(-y) odpowiedzialna(-e) za realizację usługi nie wykonuje(-ą) w sposób należyty 

obowiązków wynikajacych z umowy, 

- zmiany danych Zleceniobiorcy (np. wynikających z przekształceń, przejęć, zmiany adresu siedziby 

itp.).   

5. Zmiany i uzupełnienia do umowy, o których mowa w ust. 1, wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

6. Wynagrodzenie określone przez Zleceniobiorcę zostanie ustalone na okres ważności umowy  

i nie będzie podlegało zmianom. 

 

§ 9 
 

1. Ustala się następujący sposób naliczania kar umownych: 

Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną: 

 za odstąpienie od umowy przez Zleceniodawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

Zleceniobiorca – w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego za niezrealizowaną część umowy, 

 za niewykonanie (niezapewnienie kompletnej wymaganej obsady na zmianie) lub nienależyte 

wykonanie umowy w danym dniu – 5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy. 

Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy karę umowną: 

– za odstąpienie od umowy przez Zleceniobiorcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

Zleceniodawca – w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego za niezrealizowaną część umowy. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach art. 471 

Kodeksu Cywilnego oraz odszkodowania na zasadach ogólnych z tytułów innych, niż wymienione w  

ust. 1. 

3. Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącenie należnych Zleceniodawcy kar umownych z faktury 

końcowej za przedmiot umowy. 
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§ 10 
 

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści Tytułu XV Kodeksu Cywilnego, Zleceniodawca zastrzega 

sobie prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 
- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, 
- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Zleceniobiorcy, 

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Zleceniobiorcy, 

- Zleceniobiorca nie rozpoczął wykonywania umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz  

nie kontynuuje go pomimo wezwania Zleceniodawcy na piśmie, 

2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  

o okolicznościach wymienionych w ust. 1.  

3. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym  

w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy, tj.: 

- przerwania z własnej inicjatywy świadczenia usług (całkowitego braku obsady na danym 

oddziale), 

- dopuszczenia się przez pracowników ochrony rażącego zaniedbania obowiązków wymienionych 

w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zleceniodawcę, Zleceniobiorca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 11 
 

Zleceniobiorca bez pisemnej zgody Zleceniodawcy nie ma prawa dokonywać obrotu wierzytelnościami 

wynikającymi z niniejszej umowy. 

 

§ 12 
 

W przypadku zlecenia części zamówienia podwykonawcom, stronami umowy pozostają Zleceniobiorca  

i Zleceniodawca. Rozliczenia pomiędzy Zleceniobiorcą i podwykonawcą pozostają w gestii 

Zleceniobiorcy. 

§ 13 
 

1. W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego 

oraz ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w sprawach procesowych Kodeksu Postępowania 

Cywilnego. 

2. Ewentualne spory, powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddają rozstrzygnięciu 

właściwych rzeczowo sądów powszechnych. 

  

§ 14 
 

1. Informacja Administratora Danych Osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Informuje, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w 

Toszku przy ul. Gliwickiej 5, tel. +48 (32) 233 41 12 (centrala), email: info@szpitaltoszek.pl, 

www.szpitaltoszek.pl 

2) Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: 

daneosobowe@szpitaltoszek.pl. Pozostałe aktualne dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych 

dostępne są w internecie.  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego nr 10/PN/DEG/AS/2019 – Świadczenie usług ochrony oddziału XVII 

mailto:info@szpitaltoszek.pl
http://www.szpitaltoszek.pl/
mailto:daneosobowe@szpitaltoszek.pl
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psychiatrycznego sądowego dla nieletnich oraz izby przyjęć SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w 

Toszku  

Oznacza to, że dane będą przetwarzane:  

a) W szczególności w celach związanych z udostępnieniem dokumentacji postępowania 

w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych,  

b) Obowiązek przetwarzania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowych 

określonych w przepisach PZP związanych z udziałem zamówienia publicznego. 

Podstawowymi aktami prawnymi przetwarzania danych osobowych są:  

 Obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 

2016/679),  

 Wykonanie zobowiązania umownego (art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2016/679). 

4) Pani/Pana dane osobowe będą ujawnione osobom upoważnionym przez administratora danych 

osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz operatorowi 

pocztowemu lub kurierowi. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą 

ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Szpitala 

Psychiatrycznego. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa 

dotyczących archiwizacji. 

6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu (wobec przetwarzania 

w zakresie celów obojętnych prawnie uzasadnionym interesem administratora), prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji 

ani profilowania, o którym mowa w art. 22. 

 

§ 15 
 

Umowa została spisana w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zleceniobiorcy  

i dwa dla Zleceniodawcy.  

 
 

 

 

Zleceniobiorca:                                                       Zleceniodawca:                                                     

 

 

 

 

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

 

 

 

 
UWAGA:  

Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:   

Załącznik nr 1 do umowy zawierający opis przedmiotu zamówienia, w tym zakres obowiązków i instrukcje  

dla pracowników ochrony (rozdz. II pkt 1 SIWZ) i zostanie on załączony do podpisanej umowy. 

Załącznik nr 2 do umowy, tj. wykaz pracowników, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (zgodnie z treścią 

załącznika nr 2 do Oferty) i zostanie on załączony do podpisanej umowy. 

Załącznik nr 3 do umowy, tj. wzór zlecenia konwojowania pacjenta oraz wzór protokołu wykonania usługi ochrony 
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Załącznik nr 8 do SIWZ 
 

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

     Nazwa i adres (pieczęć adresowa) Wykonawcy 
 

WYKAZ  OSÓB 
 które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

nr 10/PN/DEG/AS/2019 

na świadczenie usług ochrony oddziału XVII psychiatrycznego sądowego dla nieletnich  

oraz izby przyjęć SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku 
 

Lp. 
Imię i nazwisko 

pracownika 

Staż pracy 

ogółem 

(w latach) 

Forma 

zatrudnienia  

(np. umowa o 

pracę, umowa-

zlecenie itp.) 

Kwalifikacje 

zawodowe  

niezbędne do 

wykonania 

zamówienia 

(Rodzaj licencji, 

nr uprawnienia) 

Informacja o podstawie  

do dysponowania tymi 

osobami 

      

      

      

      

      

      

      

........      

 

UWAGA! 

Zgodnie z zapisami SIWZ rozdz. III pkt. 1.3. Zamawiający wymaga do realizacji przedmiotowego 

zamówienia zatrudnienia co najmniej 5 pracowników ochrony. 
 

Jeżeli Wykonawca w powyższym wykazie (w ostatniej kolumnie) wskazał jakieś osoby, którymi  

nie dysponuje, ale będzie dysponował, wówczas musi załączyć do oferty pisemne zobowiązanie innych 

podmiotów do udostępnienia tych osób, które będą zdolne do wykonania zamówienia. 
 

 

 

 

 

 

.......................................... dn. .......................       .................................................................... 

               pieczątka i podpis Wykonawcy 

         lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy 

 


