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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera: 

 
Nr rozdziału 

 

Treść rozdziału Nr strony 

ROZDZIAŁ I Terminy 3 

ROZDZIAŁ II  Informacje o Zamawiającym 3 

ROZDZIAŁ III Tryb udzielenia zamówienia 3 

ROZDZIAŁ IV Opis przedmiotu zamówienia 3 

ROZDZIAŁ V Modyfikacja warunków zamówienia 5 

ROZDZIAŁ VI Termin wykonania zamówienia 5 

ROZDZIAŁ VII Warunki udziału w postępowaniu  5 

ROZDZIAŁ VIII Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

7 

ROZDZIAŁ IX Inne dokumenty i oświadczenia wymagane przez Zamawiającego, jakie 

mają dostarczyć Wykonawcy 

8 

ROZDZIAŁ X Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z  

wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub  dokumentów, a także 

wskazanie sposobu oraz osób uprawnionych do porozumiewania się z 

wykonawcami 

 

9 

ROZDZIAŁ XI Wymagania dotyczące wadium 9 

ROZDZIAŁ XII Termin związania ofertą 9 

ROZDZIAŁ XIII Opis sposobu przygotowania ofert 9 

POZDZIAŁ XIV Informacja dla wykonawców mających siedzibę poza RP 

Informacja dla wykonawców występujących wspólnie (konsorcja/spółki 

cywilne). 

12 

ROZDZIAŁ XV Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 13 

ROZDZIAŁ XVI Opis sposobu obliczania ceny 13 

ROZDZIAŁ XVII Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

oferty, wraz  z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

14 

ROZDZIAŁ XVIII Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po 

wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego 

17 

ROZDZIAŁ XIX Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 18 

ROZDZIAŁ XX Informacja o możliwościach zmian w umowie 19 

ROZDZIAŁ XXI Informacje o podwykonawcach 19 

ROZDZIAŁ XXII Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych  19 

ROZDZIAŁ XXIII Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 20 
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Przetarg nieograniczony  

o wartości powyżej 30.000 EURO i poniżej 221.000 EURO  

pt.: 

USŁUGA KONSERWACJI, NAPRAWY I USPRAWNIENIA SYSTEMÓW 

ALARMOWYCH W LATACH 2020 - 2022 

nr sprawy WNP/1110/PN/2019 

 

I. TERMINY: 

1. Termin i miejsce składania ofert: 

Termin i miejsce składania ofert: 31 grudnia 2019 r. do godz. 11.00 –  

w siedzibie Zamawiającego ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław, Kancelaria 

Jawna budynek nr 8 – pokój nr 9 (parter) 

2. Termin i miejsce otwarcia ofert:  
Termin otwarcia ofert: 31 grudnia 2019 r. o godz. 12.00 – w siedzibie 

Zamawiającego  ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław, budynek nr 7 – pokój nr 

0.25 (parter) 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dalej także jako: SIWZ) z załącznikami 

w formie drukowanej do wglądu nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego (bud. 7, pok. 

0.25). SIWZ w formie elektronicznej dostępna na stronie internetowej Zamawiającego 

http//bip.awl.edu.pl. 

 

II. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM. 

     Zamawiający:    Akademia Wojsk Lądowych  

imienia generała Tadeusza Kościuszki   

 

adres:   51-147 Wrocław  

  ul. Czajkowskiego 109  

                              Faks: 261-658-425 

                        https://www.awl.edu.pl/bip 
                  NIP 896 – 10 – 00 – 117 ,   REGON: 930388062  

 

Osoba do kontaktów z Wykonawcami: 

Jakub WESOŁOWSKI - fax. 261-658-425; tel.: 261-658-666;  

e-mail: zamowieniapubliczne@awl.edu.pl 

 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 

1. Zamówienie jest udzielane na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843) oraz aktów wykonawczych 

wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych ustawą – przepisów 

Kodeksu Cywilnego..  

2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz art. 39 

– 46 Pzp. 

3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiot główny – 50600000-1 – usługi w zakresie napraw i konserwacji materiałów 

dla bezpieczeństwa i obrony; 

mailto:zamowieniapubliczne@awl.edu.pl
ftp://ftp.uzp.gov.pl/Ustawa_PZP/
ftp://ftp.uzp.gov.pl/Ustawa_PZP/
ftp://ftp.uzp.gov.pl/Ustawa_PZP/
ftp://ftp.uzp.gov.pl/Ustawa_PZP/
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1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania konserwacji, przeglądów technicznych, 

napraw awaryjnych oraz usprawnień systemów alarmowych, systemu kontroli dostępu 

oraz telewizji przemysłowej; 

1.2. Oferowane usługi muszą spełniać wymagania Zamawiającego opisane 

w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Specyfikacji technicznej) oraz w 

istotnych postanowieniach treści umowy. 

1.3. Wykonawca przed złożeniem oferty powinien przeprowadzić wizję lokalną obiektu oraz 

zapoznać się z innymi niezbędnymi dokumentami i danymi potrzebnymi do wykonania 

zamówienia. Powyższe czynności należy poprzedzić telefonicznym uzgodnieniem 

terminu z Pełnomocnikiem Rektora-Komendanta AWL ds. Ochrony Informacji 

Niejawnych tel. 261 658 439, tel. kom. 604 596 461 lub Komendantem Ochrony AWL – 

tel: 261 658 487, tel. kom. 669 888 010; 

1.4. Wizja lokalna będzie możliwa po przedstawieniu: 

- poświadczeń bezpieczeństwa o klauzuli „POUFNE” lub wyższej; 

- zaświadczenia o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych; 

- imiennego upoważnienia wystawionego przez osoby uprawnione Wykonawcy; 

- kserokopii świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia. 

1.5. Wizji lokalnej można dokonać od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 14.00. 

1.6. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wykonawców. 

1.7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania napraw awaryjnych zgodnie z  Normą 

Obronną NO–04–A004. W przypadku awarii systemu alarmowego, kontroli dostępu oraz 

telewizji przemysłowej naprawa musi być rozpoczęta w obiektach zamawiającego w 

czasie nie dłuższym niż 4 godziny od chwili zgłoszenia. Za moment zgłoszenia uważa się 

wysłanie faksu lub sms-a na podany przez Wykonawcę najpóźniej w dniu rozpoczęcia 

świadczenia usługi całodobowy numer telefonu. Za moment podjęcia naprawy uważa się 

moment przybycia serwisanta do AWL. Czas naprawy nie może przekraczać 36 godz. od 

momentu zgłoszenia uszkodzenia. Za moment zakończenia naprawy uważa się usunięcie 

usterki lub zamontowanie urządzeń zastępczych o parametrach nie gorszych niż 

parametry uszkodzonego urządzenia, zapewniających właściwe działanie systemu. 

Wykonawca (w szczególnie uzasadnionych przypadkach) w przypadku stwierdzenia 

niemożności usunięcia usterki w w/w czasie obowiązany jest niezwłocznie powiadomić 

o tym fakcie Zamawiającego.  

2. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. 

3. Zamówienie  nie jest podzielone na części. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 

ust.1 pkt 7 ustawy Pzp.  

6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

7. Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów.  

8. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

9. Zamawiający nie przewiduje wymagań określonych w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 

10. Oferta musi być kompletna, tzn. musi zawierać wycenę całości kosztów.  

11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca 

się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być dla niego istotne do 

przygotowania oferty i podpisania umowy. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów 

udziału w postępowaniu z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 

12. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub 

całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Zamawiający, zgodnie z art. 36 

b ust. 1 ustawy Pzp, żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 
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wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm 

podwykonawców. 

13. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich. 

14. Zamawiający nie przewiduje w trakcie realizacji zamówienia udzielania zaliczek. 

15. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, iż zaoferowane produkty są 

równoważne w stosunku do produktów określonych przez Zamawiającego. 

 

V. MODYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Wniosek 

o wyjaśnienie treści SIWZ powinien wpłynąć do Zamawiającego nie później niż do końca 

dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, którym 

Zamawiający przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieszczona na 

stronie internetowej Zamawiającego, na której udostępniona jest SIWZ. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed 

upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na stronie 

internetowej. 

4. O przedłużeniu terminu, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian 

wynikających z modyfikacji, Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którym 

przekazano SIWZ, a także zamieści informację w tym zakresie na stronie internetowej, 

na której udostępniona jest SIWZ . 

5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 

o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału. 

6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych 

odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego. 

 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022 r. 

 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

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

1.1 Nie podlegają wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust.1 pkt. 12-23 ustawy Pzp. 

1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1)  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów –  

a) posiada ważną koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji  na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób 

i mienia. 

b) posiada świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego I-go stopnia do 

klauzuli „POUFNE” (zgodnie z Ustawą o Ochronie Informacji Niejawnych) 

wydane przez ABW lub SKW. 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie wyznacza 

szczegółowego warunku w tym zakresie  
3) zdolności technicznej lub zawodowej: 

a) należycie zrealizował w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie) usług  o podobnym charakterze (związanych z przedmiotem 

niniejszego zamówienia oraz proporcjonalnych do niego) tj.: co najmniej 
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dwóch usług (poprzez jedną usługę Zamawiający rozumie jedną 

umowę/kontrakt), których przedmiotem była naprawa i konserwacja 

systemów alarmowych, o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto 

każda. Za usługi równoważne Zamawiający uzna także usługi przeglądu, 

konserwacji i naprawy urządzeń alarmowych  lub systemu kontroli dostępu 

lub telewizji przemysłowej; 

b) posiada lub przedstawi pisemne zobowiązanie innego podmiotu, że 

dysponuje minimum dwoma pracownikami, przewidzianymi do realizacji 

przedmiotu zamówienia tzn. do wykonywania przeglądów 

konserwacyjnych, technicznych, serwisowania urządzeń alarmowych oraz 

napraw awaryjnych, którzy spełniają następujące warunki: 

- są wpisani na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia 

technicznego; 

- posiadają poświadczenie bezpieczeństwa osobowego o klauzuli co 

najmniej „POUFNE”; 

- posiadają aktualne zaświadczenia o przeszkoleniu z zakresie ochrony 

informacji niejawnych; 

- posiadają świadectwo ukończenia kursów w zakresie instalowania lub 

projektowania systemów alarmowych. 

2. Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 

1.2. odpowiednio ppkt 2 i 3) niniejszego rozdziału, w stosownych sytuacjach może 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go 

z nim stosunków prawnych. Zamawiający jednocześnie informuje, że stosowna 

sytuacja, o której mowa powyżej, wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy Wykonawca, 

który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 

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.  

3. 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. 

4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 

wykluczenia, Zamawiający żądać będzie, aby Wykonawca w terminie określonym 

przez Zamawiającego:  

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 

ekonomiczną, o których mowa w pkt. 1.2 odpowiednio ppkt 2) i 3) niniejszego 

rozdziału.  

5. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny 

wpływ na realizację zamówienia. 

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

warunki, o których mowa: 
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a) w ust. 1 pkt 1.1 ppkt 1)  niniejszego rozdziału zostaną spełnione, jeżeli każdy 

z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie będzie spełniał określone 

warunki, 

b) w pkt 1 pkt 1.2 ppkt 2) i 3) niniejszego rozdziału zostaną spełnione, jeżeli potencjał 

łączny będzie zgodny z wymaganiami zamawiającego. 

7. Z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy 

kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów (Dz.U. z 2015r. poz.184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty 

częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, 

że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

8. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania – 

podstawa art. 24 ust 12 ustawy Pzp. 

 

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 

PODSTAW WYKLUCZENIA. 

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć: 

1.1 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, na podstawie art. 25a ust. 1   

pkt 1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 do SIWZ. Informacje 

zawarte w załączniku będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.1, składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia. 

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu – w zakresie jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje 

o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.1. 

4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia 

z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach 

w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.1.  

5. Zgodnie z treścią art. 24aa ustawy Pzp, Zamawiający w postępowaniu dokona 

najpierw oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została 

oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu. 

6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta 

została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie 

krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub 

dokumentów: 

6.1 Koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na 

prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia. 

6.2 Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego I-go stopnia o klauzuli tajności 

minimum POUFNE (zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych) wydane 

przez ABW lub SKW.  

6.3 Wykaz wykonanych przez Wykonawcę usług, zgodnych z opisem warunku dot. 

zdolności technicznej Wykonawcy, określonym w rozdz. VII ust. 1 pkt 1.2 ppkt 3) 
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lit. a.  Wykaz musi zawierać  co najmniej dwie usługi, których przedmiotem była 

naprawa i konserwacja systemów alarmowych, o wartości nie mniejszej niż 

100 000,00 zł brutto każda, z podaniem opisu zakresu wykonywanych usług, ich 

wartości, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane 

oraz załączenia dowodów określających czy usługi te zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie. Przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź 

inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie 

wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert. Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Za 

usługi równoważne Zamawiający uzna także usługi przeglądu, konserwacji i 

naprawy urządzeń alarmowych  lub systemu kontroli dostępu lub telewizji 

przemysłowej o wartości minimum 100 000,00 zł brutto każda. 

6.4 Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. Wykaz powinien 

zawierać minimum osoby, o których mowa w rozdziale VII ust. 1 pkt 1.2. ppkt 3) 

lit b). Wzór wykazu osób stanowi  załącznik nr 4 do SIWZ. 

 

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest pod rygorem uchylenia 

się od zawarcia umowy do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów 

określonych w rozdz. XVIII ust. 6 i 7 niniejszej SIWZ. 

 

7. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.1 niniejszego 

rozdziału, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do 

przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, 

zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający 

wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, 

chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne 

byłoby unieważnienie postępowania. 

8. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy 

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. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.). 

9. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszenia na stronie internetowej 

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

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia.  
 

IX. INNE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE PRZEZ 

ZAMAWIAJĄCEGO, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY. 
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1. Oferta - formularz ofertowy przygotowany na podstawie wzoru przedstawionego przez 

Zamawiającego – załącznik A.  

2. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio 

z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np.. odpisu z właściwego 

rejestru). Jeżeli umocowanie osoby podpisującej ofertę nie wynika wprost z dokumentu 

stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć oryginał lub 

poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię umocowania 

wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione. 

 

X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ 

I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

1. Informacji oraz wyjaśnień związanych z przetargiem udziela upoważniony przedstawiciel 

Zamawiającego: Jakub WESOŁOWSKI, fax. 261-658-425; tel. 261-658-666. 

2. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz 

Wykonawca może przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem 

oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. VIII niniejszej 

SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 

ust. 2, 3 i 3a ustawy Pzp) dla których Zamawiający określa formę pisemną. 

3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca powinien posługiwać się 

numerem sprawy określonym w SIWZ. 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 

pisemnie powinny być składane na adres siedziby Zamawiającego. 

5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 

drogą elektroniczną powinny być kierowane na adres e-mail: 

zamowieniapubliczne@awl.edu.pl, faksem na nr 261 568 425. 

6. Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny 

kontakt, zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się 

z Wykonawcami – niż wskazany w niniejszym rozdziale. Oznacza to, że Zamawiający nie 

będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt 

telefoniczny lub osobisty w swojej siedzibie. 

 

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający odstępuje od wymogu wniesienia wadium. 

 

XII.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. (art. 85 ust. 1 pkt 

1 ustawy Pzp).  

2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

 

XIII.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w postępowaniu. Złożenie większej liczby 

ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą następujących oświadczeń 

i dokumentów: 

mailto:zamowieniapubliczne@awl.edu.pl
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1) Wypełniony formularz ofertowy wraz z zestawieniem asortymentowo-

wartościowym stanowiący integralną część oferty, sporządzony z wykorzystaniem 

wzoru stanowiącego załącznik A do SIWZ. Każda kolumna formularza ofertowego 

musi zostać wypełniona, w przeciwnym wypadku oferta będzie podlegała 

odrzuceniu jako niezgodna z treścią SIWZ) 

2) Oświadczenie wymienione w rozdz. VIII ust. 1 pkt 1.1 SIWZ - załącznik nr 1; 

3)   jeżeli dotyczy Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie 

wynika to bezpośrednio z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy 

(odpisu z właściwego rejestru); również pełnomocnictwo do reprezentowania 

Wykonawców składających ofertę wspólną;  

4)  jeżeli dotyczy Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie zgodnie z Ustawą Pzp. 

3. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu 

nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, wszelkie pisma 

sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski, a tłumaczenia 

potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Podczas oceny ofert 

Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym. 

4. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 

dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) 

Wykonawcy, stosowne pełnomocnictwo powinno być załączone w oryginale lub kopii 

poświadczonej notarialnie. 

5. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający zaleca wykorzystanie 

formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie 

załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one zawierały 

treść wymaganą przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

7. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. Powyższe zalecenie 

ma charakter porządkowy. 

8. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany 

wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę(y) podpisującą(e) 

ofertę. 

9. Strony oferty powinny być umieszczone w skoroszycie, segregatorze lub zbindowane. 

Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 

zdekompletowanie. 

10. Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia Wykonawcy, muszą być 

podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

11. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak,  

z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny 

lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska, to znak musi być uzupełniony napisem (np. w 

formie pieczęci), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego. 

12. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, są oni zobowiązani do przedłożenia umowy regulującej ich współpracę, 

najpóźniej w dniu podpisania umowy z Zamawiającym.  

13. Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie zaadresowanej do 

Zamawiającego, opatrzonej dopiskiem:  

 

USŁUGA KONSERWACJI, NAPRAWY I USPRAWNIENIA SYSTEMÓW 

ALARMOWYCH W LATACH 2020 - 2022 

 NR SPRAWY WNP/1110/PN/2019 
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nie otwierać do dnia 31 grudnia 2019 r.  do godziny 12.00 ” 

Na kopercie należy umieścić w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu, nazwę 

Wykonawcy i jego adres zgodnie z danymi rejestrowymi (ewidencyjnymi). 

 

14. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane 

w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich 

otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. 

Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, ze 

nie mogą one być udostępnione i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

15. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były 

przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem 

„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych 

elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa oznaczać będzie, ze wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane 

w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

16. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne 

i traktowane będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) 

ich odtajnieniem. 

17. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie 

w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jak tajemnica przedsiębiorstwa. 

Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy 

Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

18. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 

oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu 

zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być 

złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta, tj. w kopercie odpowiednio 

oznakowanej napisem „ZMIANA” wraz z dokumentami potwierdzającymi umocowanie 

osób podpisujących zmiany w ofercie do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 

Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury 

dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

19. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składana ofert wycofać się z postępowania 

poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie 

zmian i poprawek, z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten 

sposób będą otwierane w pierwszej kolejności, po potwierdzeniu poprawności 

postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert 

wycofanych nie będą otwierane. 

20. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 

3 ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności 

i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy wyjaśnić z Zamawiającym przed 

upływem terminu składania ofert w trybie przewidzianym w niniejszej SWIZ. Przepisy 

ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów 

projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 
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XIV. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW MAJĄCYCH SIEDZIBĘ POZA RP. 

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, składa wraz z ofertą dokumenty wskazane w rozdz. XIII ust. 2 SIWZ; dokumenty 

sporządzone w języku obcym Wykonawca dostarcza wraz z tłumaczeniem na język polski 

(dla całości dokumentów tłumaczenie zwykłe). 

 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE 

(KONSORCJA/SPÓŁKI CYWILNE). 

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (podmioty  

te występujące wspólnie zwane są dalej konsorcjami. Wymagania określone  

w stosunku do konsorcjum dotyczą również spółek cywilnych).  

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 23 

ust. 2 ustawy Pzp. 

4. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, dla pełnomocnika do reprezentowania 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie i zawarcia umowy  

w sprawie nr WNP/1110/PN/2019. Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale 

i podpisane przez uprawnionych, w świetle dokumentów rejestracyjnych, przedstawicieli 

Wykonawców lub w formie aktu notarialnego, albo notarialnie potwierdzonej kopii. Spółka 

cywilna załącza w/w pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika  

ww. pełnomocnictwo – np. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki 

cywilnej lub uchwałę. 

5. Konsorcjum dołącza ww. pełnomocnictwo lub poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię umowy regulującej współpracę konsorcjum, z której wynika ustanowione 

pełnomocnictwo. 

6. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców,  

o których mowa w ust. 2 niniejszego rozdziału. 

7. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie 

lub nienależyte wykonanie zamówienia. 

8. W przypadku oferty złożonej przez konsorcjum musi ona spełniać następujące dodatkowe 

wymogi: 

8.1. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 

Wykonawców występujących wspólnie; 

8.2. Oferta podpisana przez pełnomocnika musi być prawnie wiążąca, łącznie i z osobna dla 

wszystkich podmiotów składających ofertę; 

8.3. Pełnomocnictwo dla reprezentowania konsorcjum, zgodnie z ust. 2; musi w swej treści 

zawierać wskazanie niniejszego postępowania; 

8.4. Pełnomocnik będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu  

i na rzecz każdego i wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę; 

8.5. Realizacja całości kontraktu, łącznie z płatnościami będzie dokonywana wyłącznie przez 

pełnomocnika reprezentującego podmioty występujące wspólnie. 

9. W przypadku, gdy ofertę składa konsorcjum: 

9.1. Formularz oferty podpisuje pełnomocnik konsorcjum lub wszyscy członkowie konsorcjum 

(dotyczy całego konsorcjum). Na pierwszej stronie formularza oferty należy wpisać 

informacje dotyczące wszystkich członków konsorcjum; 

9.2. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie, oddzielnie musi udokumentować, że nie 

podlega wykluczeniu w zakresie o którym mowa w niniejszej SIWZ, oraz że konsorcjum 

spełnia warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (oświadczenie dotyczące art. 22 ust. 1 

ustawy Pzp – podpisuje pełnomocnik lub wszyscy członkowie konsorcjum, natomiast 
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oświadczenie dotyczące art. 24 ustawy Pzp, w zakresie, o którym mowa w SIWZ, 

podpisuje każdy konsorcjant oddzielnie); 

9.3. Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 1 pkt 1.1 niniejszej SIWZ obowiązuje 

każdego z członków konsorcjum oddzielnie – należy złożyć odpowiednią do liczby 

członków konsorcjum liczbę oświadczeń podpisaną przez pełnomocnika lub wszystkich 

członków konsorcjum; 

9.4. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie  

z podmiotem występującym, jako reprezentant pozostałych (pełnomocnik). 

10. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 2 zostanie wybrana, Zamawiający może 

żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców. 

 

XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. do godz. 

11.00 w siedzibie Zamawiającego, ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław, w Kancelarii 

Jawnej – budynek nr 8 pok. 9B (parter). 

2. Oferty można przesyłać pocztą, przy czym za termin złożenia oferty uznaje się datę  

i godzinę jej wpływu do siedziby Zamawiającego, określonej w ust. 1. 

3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert, zostaną 

zwrócone Wykonawcom, na zasadach określonych w art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.  

4. Doręczenie ofert do innego miejsca niż wskazane wyżej, nie jest równoznaczne ze 

złożeniem oferty w sposób skuteczny. 

5. Zawiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty powinno być dostarczone do Kancelarii 

Jawnej  ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

31 grudnia 2019 r. do godz. 11.00, a koperta powinna być dodatkowo oznaczona 

odpowiednio określeniami  „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

6. Żadna oferta nie może być zmieniona po terminie składania ofert. 

7. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu: 31 grudnia 2019 r. o godz. 12.00 – w siedzibie 

Zamawiającego budynek nr 7 – pokój nr 0.25 (parter) ul. Czajkowskiego 109, 51-147 

Wrocław. 

8. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje  informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 

ustawy Pzp. 

9. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.bip.awl.edu.pl 

informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

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

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

w ofertach. 

UWAGA!!! Kancelaria Jawna znajduje się na terenie, gdzie obowiązuje system 

przepustek wydawanych przy wejściu, po okazaniu dowodu tożsamości. Składając ofertę 

należy uwzględnić czas na otrzymanie przepustki. Za moment wpłynięcia oferty uznaje 

się czas jej zarejestrowania w kancelarii jawnej. 

 

XVI.  OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY. 

1. Cenę oferty należy podać w złotych, cyfrowo i słownie. 

2. Cena jednostkowa netto asortymentu to cena ustalona za jednostkę określonego 

asortymentu przedmiotu zamówienia, bez podatku od towarów i usług, którego ilość lub 

liczba jest wyrażona w jednostkach miar, w rozumieniu przepisów o miarach. 

3. Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty na podstawie opisu przedmiotu 

zamówienia, ujmując wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające 

http://www.bip.awl.edu.pl/
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z realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, projektem umowy oraz doświadczeniem zawodowym Wykonawcy, a więc 

koszty zakupu, ubezpieczenia, zysk, itp. – uwzględnić wszystkie koszty związane z cyklem 

życia produktu do momentu odbioru przez Zamawiającego. 

4. W ofercie należy podać cenę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 maja 2014 r.  

o informowaniu o cenach towarów i usług, za wykonanie wybranej części przedmiotu 

zamówienia. 

5. Cenę oferty brutto należy podać w polskich złotych (PLN) z należnym podatkiem VAT, 

z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Cena ogółem netto/brutto ma wynikać z 

sumy cen netto/brutto poszczególnych elementów. 

6. Cena podana w ofercie będzie ceną ryczałtową i musi uwzględniać wszystkie koszty  

i rabaty, a w szczególności: 

6.1. Koszt sprzedaży, 

6.2. Koszty transportu krajowego i zagranicznego, 

6.3. Ubezpieczenia towaru w kraju i zagranicą, 

6.4. Opłaty pośrednie, 

6.5. Należności celne, 

6.6. Podatek VAT. 

7. Stawkę VAT należy określić wg obowiązujących przepisów i stanu faktycznego na dzień 

złożenia oferty. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.  

8. Przy wyliczaniu wartości cen poszczególnych elementów należy ograniczyć się do dwóch 

miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny. Jeżeli parametr miejsca setnego jest 

poniżej 5, to parametr dziesiętny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca setnego jest 5 

i powyżej to parametr dziesiętny zaokrągla się w górę. 

9. Jeżeli cena nie zostanie obliczona w powyższy sposób Zamawiający przyjmie, że 

prawidłowo podano cenę jednostkową netto i poprawi pozostałe wartości cenowe zgodnie 

ze sposobem obliczenia ceny. 

10. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu 

oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 

miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, 

informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 

wartość bez kwoty podatku. 

11. Nieoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 

być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia. 

 

XVII.  OPIS KRYTERIÓW, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY 

OFERT 

1. Oferty zostaną poddane ocenie w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: 

 

L.p. Kryterium 

Znaczenie 

procentowe 

kryterium 

Maksymalna ilość punktów 

jakie może otrzymać oferta 

za dane kryterium 

1 

Koszt konserwacji (cena konserwacji + 

150 roboczogodzin napraw awaryjnych) 

(C) 

60 % 60 punktów 
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2  

Koszt zakupu części 

(wyszczególnionych przez 

Zamawiającego) (K) 

20% 20 punktów 

3 
Termin dokonania naprawy awaryjnej od 

momentu zgłoszenia (T) 
10% 10 punktów 

4 Marża na zakup części  (M) 10% 10 punktów 

 

Kryterium „Koszt konserwacji” – 60% będzie rozpatrywane na podstawie Ceny brutto oferty 

obejmującej łączną cenę brutto konserwacji i przeglądów wszystkich wyszczególnionych 

urządzeń w okresie obowiązywania umowy oraz łączną cenę napraw awaryjnych w 

przewidywanej liczbie 150 roboczogodzin, podanej przez Wykonawcę  w formularzu oferty. 

W przypadku kryterium „Koszt konserwacji” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po 

przecinku ilość punktów wynikającą z działania: 

 

Pi (C) = 
Ci

C min
 • Max (C) 

gdzie: 

Pi (C) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium „Koszt konserwacji” 

Cmin 
Najniższy koszt konserwacji spośród wszystkich ważnych i 

nieodrzuconych ofert 

Ci Koszt konserwacji oferty "i" 

Max (C) 
maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium " 

Koszt konserwacji " 

 

Ad. 2) Kryterium Koszt zakupu części – 20% - będzie rozpatrywane na podstawie  podanych 

przez Wykonawcę cen zakupu wybranych części (wskazanych przez Zamawiającego w 

zestawianiu asortymentowo – wartościowym) dostarczanych przez Wykonawcę w ramach 

wykonywanych napraw i usuwania awarii, przy czym ceny oferowane przez Wykonawcę  będą 

obowiązujące przez cały okres realizacji umowy. Wykonawca poda w formularzu oferty łączną 

cenę brutto wszystkich wskazanych przez Zamawiającego części, wyliczoną w oparciu o ich 

zestawienie asortymentowo-wartościowe. Wskazane przez Wykonawcę ceny jednostkowe 

poszczególnych części nie będą podlegały waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy. 

W przypadku kryterium " Koszt zakupu części " oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc 

po przecinku ilość punktów wynikającą z działania: 

 

Pi (K) = 
Ki

K min
 • Max (K) 

gdzie: 

Pi (K) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium „Koszt zakupu części” 

Kmin 
Najniższy koszt zakupu części spośród wszystkich ważnych i 

nieodrzuconych ofert 

Ki Koszt zakupu części oferty "i" 

Max (K) 
maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium " 

Koszt zakupu części " 
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Ad. 3) Kryterium „Termin dokonania naprawy” – 10% - rozpatrywane będzie na podstawie 

podanego w formularzu oferty terminu dokonania naprawy awaryjnej, wyrażonego liczbą 

godzin, która nie może być mniejsza lub równa 0 (Wykonawca zobowiązany jest do podania 

terminu w pełnych godzinach), liczonych od momentu zgłoszenia uszkodzenia/awarii przez 

Zamawiającego. Termin dokonania naprawy  nie może być dłuższy niż termin określony w 

opisie przedmiotu zamówienia tzn.: czas naprawy awaryjnej nie może przekraczać 36 godz. 

od momentu zgłoszenia uszkodzenia. Oferta z terminem dłuższym, aniżeli maksymalny 

termin określony przez Zamawiającego, będzie uznana za niezgodną z treścią SIWZ i 

zostanie odrzucona. 

W przypadku kryterium „Termin dokonania naprawy” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch 

miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania: 

 

Pi. = 
Ti

T min
 • Max T. 

gdzie: 

Pi. 
liczba punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Termin dokonania 

naprawy” 

Tmin najkrótszy termin spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert 

Ti termin oferty „i” 

Max T. 
maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium 

„Termin dokonania naprawy”” 

 

Ad. 4) Kryterium „Marża na zakup części  (M)” – 10% - rozpatrywane na podstawie podanej 

przez Wykonawcę w ofercie marży na zakup części niezbędnych do napraw i usuwaniu awarii 

i nieuwzględnionych w zestawieniu, o którym mowa w kryterium  Koszt zakupu części. Marża 

będzie naliczana od udokumentowanego kosztu zakupu danej części, niezbędnej do dokonania 

naprawy lub usunięcia awarii. 

W przypadku kryterium „Marża na zakup części  ” oferta otrzyma liczbę punktów w wysokości 

określonej poniżej: 

 - 0% - 10 pkt; 

 - do 5% - 5 pkt; 

 - powyżej 5% - 0 pkt. 

 

2. Ostateczna ocena punktowa oferty w poszczególnych częściach zamówienia - Ocena 

punktowa oferty "i" będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbą wynikającą ze 

zsumowania liczby punktów, jakie otrzyma ta oferta w danej części za poszczególne 

kryteria: 

Pi = Σ Pi (X) 

gdzie : 

 

Pi ocena punktowa oferty "i"; 

Σ Pi (X) suma liczby punktów jakie otrzyma oferta "i" za poszczególne kryteria. 

 

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

przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 
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spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą 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. 

 

XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie nie krótszym 

niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej (e-mail) lub faksem, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 

1 lit a) i art. 183 ust. 1 ustawy Pzp. 

2. Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do 

zawarcia umowy. 

3. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ust. 1, będzie się uchylał się od zawarcia umowy, 

zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału 

w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych 

ofert. 

4. Przez uchylenie się od podpisania umowy, Zamawiający rozumie między innymi 

niepodpisanie umowy w terminie określonym w zawiadomieniu o wyborze oferty 

najkorzystniejszej, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

5. W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty Wykonawcy określonego w art. 

23 ust. 1 ustawy Pzp (np. konsorcjum) – Zamawiający przed podpisaniem umowy, zażąda 

umowy regulującej współpracę tych wspólników, zwierającą co najmniej następujące 

elementy: 

5.1. określenie celu gospodarczego, 

5.2. oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu 

zamówienia, gwarancji i rękojmi, 

5.3. wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek 

z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji 

i rękojmi. 

6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest pod rygorem uchylenia się 

od zawarcia umowy do przedłożenia Zamawiającemu (w kopii potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem) w stosunku do osób wymienionych w wykazie osób, złożonym 

w toku prowadzenia postępowania: 

- poświadczenia bezpieczeństwa osobowego o klauzuli co najmniej „POUFNE” oraz 

zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, 

legitymacje kwalifikowanych pracowników ochrony zabezpieczenia technicznego. 

- kserokopię legitymacji kwalifikowanych pracowników ochrony zabezpieczenia 

technicznego  

dla wszystkich pracowników ochrony technicznej przewidzianych do realizacji 

przedsięwzięć ochronnych w obiektach wojskowych; 

- kserokopię aktualnego zaświadczenia o przeszkoleniu z zakresie ochrony informacji 

niejawnych  

dla wszystkich instalatorów, projektantów systemów alarmowych oraz innych osób 

przewidzianych  

do realizacji przedsięwzięć związanych ze świadczeniem usługi w AWL; 

- kserokopię świadectwa ukończenia kursów w zakresie instalowania lub projektowania 

systemów alarmowych dla instalatorów systemów; 
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7. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest pod rygorem uchylenia się 

od zawarcia umowy do przedłożenia Zamawiającemu (w kopii potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 100 000,00 zł. 

8. W przypadku pracowników Wykonawcy cudzoziemców ich wstęp na teren AWL 

niezależnie od okresu możliwy będzie po otrzymaniu przez AWL pozytywnej odpowiedzi 

na stosowne zapytanie do uprawnionego organu, które rozpatrywane jest w terminie 21 dni 

od jego wysłania po uprzednim otrzymaniu przez Zamawiającego od Wykonawcy 

wniosków z danymi ww. osób takich jak imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, 

nr dokumentu tożsamości i jego kserokopię, obywatelstwo, a w przypadku obywateli spoza 

Unii Europejskiej dodatkowo nr ważnej karty pobytu lub wizy wraz z ich kserokopią.  

Podstawa: Decyzja Nr Z-4/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2012r. 

w sprawie organizacji systemu przepustkowego w resorcie obrony narodowej (dokument 

niejawny), Decyzja nr 21/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2012r. 

w sprawie planowania i realizowania przedsięwzięć współpracy międzynarodowej w 

resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON poz. 33). 

 

XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY. 

1. Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, kwoty równej 10% ceny 

ofertowej brutto. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania, lub nienależytego 

wykonania umowy.  

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w następujących 

formach: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2  ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

4. Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniądza zostanie wpłacone nie później niż  

w dniu podpisania umowy na rachunek bankowy Zamawiającego Bank PKO B.P.  

nr rachunku: 52 1020 5226 0000 6602 0477 4255, z dopiskiem „zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w postępowaniu WNP/1110/PN/2019”. 

Skuteczne wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniądza 

następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na ww. rachunek Zamawiającego. 

5. Jeśli zabezpieczenie jest wnoszone w innej formie niż pieniądz, należy je dostarczyć do 

Zamawiającego najpóźniej w dniu/momencie podpisania umowy. 

6. Zabezpieczenie wniesione w innej formie, niż pieniądz, o których mowa w ust. 3, powinno 

zostać złożone w formie dokumentu oryginalnego. Dokument zabezpieczenia powinien 

być wystawiony na Zamawiającego, mieć formę oświadczenia bezwarunkowego, 

nieodwołalnego i płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, z terminem 

obowiązywania wskazanym w umowie. Ponadto zabezpieczenie złożone w postaci 

gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej winno być: 

a) bez zapisu nakazującego, aby żądanie zapłaty było przekazywane Gwarantowi 

za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Beneficjenta gwarancji, 
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b) bez warunku, aby podpisy osób wystawiających żądanie zapłaty były 

poświadczone za zgodność z oryginałem przez inne osoby niż radca prawny. 

7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w 

pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.  

8. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 

ustawy Pzp. 

10.  Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia  

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.  

 

XX. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCIACH ZMIAN W UMOWIE. 

1. Istotne postanowienia umowne - Wzór umowy, stanowi załącznik B do niniejszej SIWZ. 

2. Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 1 i art. 140 

ust. 3 ustawy Pzp stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej 

poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ z uwzględnieniem art. 144 

ustawy Pzp.  

3. Ustala się, iż nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp:  

a) zmiana nr rachunku bankowego,  

b) zmiana danych teleadresowych.  

 Zaistnienie okoliczności, o których mowa w niniejszym punkcie wymaga jedynie 

niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony. 

4. Zmiany wymagają zachowania formy pisemnej (aneks) oraz pisemnego wniosku jednej ze 

Stron o zmianę wraz z uzasadnieniem. 

5. Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią 

uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. 

 

XXI. INFORMACJE O PODWYKONAWCACH 

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę  

kluczowych części zamówienia. 

 

XXII. KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH 

OSOBOWYCH. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Wojsk Lądowych imienia 

generała Tadeusza Kościuszki , ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław. 

1. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować  

za pośrednictwem adresu e-mail: iod@awl.edu.pl; 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), 

dalej „ustawa Pzp”; 
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4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ust ustawy Pzp, 

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

trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 

umowy; 

5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  

6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7. Posiada Pani/Pan na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących; −na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana 

danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą 

wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień 

umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności 

protokołu oraz jego załączników); 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania  

w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 

prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 

ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy  

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

8. Nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych. 

 

XXIII POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY. 

1. Zgodnie z przepisami art. 179 do art. 183 Ustawy Pzp. Wykonawcom, którzy mają lub 

mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę 

w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki 

ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.  

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności 

zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

3. W przedmiotowym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności 

o których mowa w art. 180 ust. 2 pkt 2) – 6) ustawy Pzp. 

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 

uzasadniające wniesienie odwołania. 

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

podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 
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kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla 

tego rodzaju podpisu. 

6. 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 

odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 

nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

 

Dnia: 05.12.2019 r. 

OPRACOWAŁ: 

Jakub WESOŁOWSKI   
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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Specyfikacja techniczna 

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI. 

1.1. Przedmiot specyfikacji.  

1.1.1 Przedmiotem specyfikacji jest wykonanie konserwacji, przeglądów technicznych, 

napraw awaryjnych oraz usprawnień systemów alarmowych, systemu kontroli dostępu 

oraz telewizji przemysłowej; 

1.1.2 Konserwacja, przeglądy, naprawy, usprawnienia zostaną przeprowadzone w obiekcie 

AWL we Wrocławiu przy ul. Czajkowskiego 109. 

1.1.3 Wykaz sprzętu objętego umową : 

 

L.p. Rodzaj urządzenia Ilość urządzeń 

1.  Centrala 4 

2.  Podcentrala alarmowa 64 

3.  Szyfratory (klawiatury) 39 

4.  Zasilacze 122 

5.  Akumulatory 154 

6.  Sygnalizatory wewnętrzne (zewnętrzne) 38 

7.  Ostrzegacze napadowe 42 

8.  Wewnętrzne czujki alarmowe 341 

9.  Zestaw komputerowy z monitorem 2 

10.  Nadajniki (odbiorniki) radiowe systemów alarmowych 19 

11.  Zasilacz awaryjny UPS 9 

12.  Konwerter 8 

13.  Przewody wykorzystywane do transmisji sygnałów 

alarmowych (1 km kabla) 
15 

14.  Czytniki kart dostępu - zbliżeniowe 128 

15.  Elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne 19 

16.  Zestaw komputerowy 4 

17.  Monitor LCD 9 

18.  Szlabany 4 
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19.  Videodomofon 26 

20.  Macierz dyskowa do rejestracji cyfrowych 1 

21.  Kontrolery 61 

22.  Bramki obrotowe 8 

23.  Kamery telewizji przemysłowej kolorowe dualne (komplet) 82 

24.  Oświetlacze kamer 31 

25.  Pulpity sterujące 1 

26.  Monitory telewizji przemysłowej kolorowe 8 

27.  Rejestratory cyfrowe 6 

 

 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

1.2.1 Wykonawca dokonywał będzie okresowej konserwacji i przeglądów technicznych raz 

na sześć miesięcy, w terminach podanych przez Zamawiającego. Dodatkowo  

w drugim półroczu każdego roku kalendarzowego Wykonawca będzie dokonywał  

rocznego przeglądu technicznego. Pierwsza konserwacja i przegląd techniczny muszą 

być przeprowadzone w miesiącu czerwcu 2020 r. natomiast następne cyklicznie  

w kolejno następujących półroczach roku; 

Wszystkie okresowe konserwacje, przeglądy techniczne, naprawy awaryjne muszą być 

przeprowadzone zgodnie z obowiązującą „Instrukcją o ochronie obiektów wojskowych 

Szt. Gen. 1686/2017” oraz z Normą Obronną NO–04–A004; 

1.2.2 Wykonawca w zakresie objętym przedmiotem umowy zobowiązany wykonywania 

napraw awaryjnych zgłaszanych przez Zamawiającego. W celu określenia 

wynagrodzenia za naprawy awaryjne systemów alarmowych, kontroli dostępu oraz 

telewizji przemysłowej stosowany będzie nw. wzór: 

 

Kn =  Krbh * Lrbh + Ku + M U 

gdzie: 

Kn – całkowity koszt naprawy awaryjnej; 

Krbh = koszt rozpoczętej roboczogodziny pracy serwisu; 

Lrbh – liczba roboczogodzin przepracowana przez serwis w trakcie usuwania awarii; 

Ku – cena zakupu wymienionego (uszkodzonego) urządzenia. 

M U – marża firmy na urządzenia 

 

1.3 Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującą 

„Instrukcją o ochronie obiektów wojskowych Szt. Gen. 1686/2017” oraz z Normą 

Obronną NO–04–A004. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
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2.1 Przedsiębiorca ubiegający się o wykonanie umowy musi posiadać zdolność do ochrony 

informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE” zgodnie z Ustawą z dnia  

5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.  

2.2       Dokumentem potwierdzającym zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli 

„Poufne” jest świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia, zwane 

dalej „świadectwem”, wydawane przez ABW lub SKW.  

2.3 Usługa winna być wykonywana zgodnie z przepisami : 

 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych 

(Dz.U.10.182.1228); 

 Ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (Dz.U.97.114.740  

z późn. zm.); 

 Normą Obronną NO–04–A004 „Obiekty Wojskowe. Systemy Alarmowe”  

 „Instrukcją o ochronie obiektów wojskowych” Szt. Gen. 1686/2017. 

2.4 Pracownicy przewidziani do wykonywania przeglądów konserwacyjnych, technicznych 

oraz serwisowania urządzeń alarmowych muszą spełniać następujące warunki: 

a) posiadać legitymacje kwalifikowanego pracownika ochrony zabezpieczenia 

technicznego oraz być wpisanym na listę kwalifikowanych pracowników 

zabezpieczenia technicznego; 

b) posiadać poświadczenie bezpieczeństwa osobowego o klauzuli co najmniej 

„POUFNE” oraz zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony 

informacji niejawnych. 

2.5 Kwalifikacje oraz ocena sposobu wykonania zadań przez pracowników Wykonawcy 

będą weryfikowane przez Zamawiającego. 

2.6 Wykonawca ma prawo korzystać z podwykonawców. Podwykonawca musi posiadać     

takie same dokumenty jak Wykonawca; 

2.7 Wykonawca przed złożeniem oferty powinien przeprowadzić wizję lokalną obiektu 

oraz zapoznać się z innymi niezbędnymi dokumentami i danymi potrzebnymi do 

wykonania zamówienia. Powyższe czynności należy poprzedzić telefonicznym 

uzgodnieniem terminu z Pełnomocnikiem Rektora-Komendanta AWL ds. Ochrony 

Informacji Niejawnych tel. 261 658 439, tel. kom. 604 596 461 lub Komendantem 

Ochrony AWL – tel: 261 658 487, tel. kom. 669 888 010; 

Wizja lokalna będzie możliwa po przedstawieniu: 

- poświadczeń bezpieczeństwa o klauzuli „POUFNE” lub wyższej; 

- zaświadczenia o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych; 

- imiennego upoważnienia wystawionego przez osoby uprawnione Wykonawcy; 

- kserokopii świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia. 

2.8 Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania napraw awaryjnych zgodnie z  Normą 

Obronną NO–04–A004. W przypadku awarii systemu alarmowego, kontroli dostępu 

oraz telewizji przemysłowej naprawa musi być rozpoczęta w obiektach zamawiającego 

w czasie nie dłuższym niż 4 godziny od chwili zgłoszenia. Za moment zgłoszenia uważa 

się wysłanie faksu lub sms-a na podany przez Wykonawcę najpóźniej w dniu 

rozpoczęcia świadczenia usługi całodobowy numer telefonu. Za moment podjęcia 

naprawy uważa się moment przybycia serwisanta do AWL. Czas naprawy nie może 

przekraczać 36 godz. od momentu zgłoszenia uszkodzenia. Za moment zakończenia 

naprawy uważa się usunięcie usterki lub zamontowanie urządzeń zastępczych o 

parametrach nie gorszych niż parametry uszkodzonego urządzenia, zapewniających 
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właściwe działanie systemu. Wykonawca (w szczególnie uzasadnionych przypadkach) 

w przypadku stwierdzenia niemożności usunięcia usterki w w/w czasie obowiązany jest 

niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego.  

2.10 Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa Przemysłowego 

opracowanej  przez Pełnomocnika Rektora-Komendanta AWL ds. Ochrony Informacji 

Niejawnych AWL dołączoną do umowy w formie załącznika; 
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Załącznik Nr A 

 

Miejsce i data …………………… 

 

OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA  

Przetarg nieograniczony  

poniżej 221.000 EURO  

pt.: 

USŁUGA KONSERWACJI, NAPRAWY I USPRAWNIENIA SYSTEMÓW 

ALARMOWYCH W LATACH 2020 - 2022 

 NR SPRAWY WNP/1110/PN/2019 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

 

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

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

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

 

1. Niniejszą Ofertę składa : 

 Nazwa 
adres  

wraz z oznaczeniem województwa 

Wykonawca (........................................................) (........................) 

Wykonawca (........................................................) (........................) 

 

2. Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do Kontaktów  

Imię i Nazwisko (........................................................................................) 

Adres (........................................................................................) 

Telefon (........................................................................................) 

Fax. (........................................................................................) 

E-mail (........................................................................................) 

 

3. Dane Wykonawcy, które będą zawarte w umowie. 

NIP  

REGON  

NR KONTA BANKOWEGO  

NAZWISKA 

WŁAŚCICIELI/OSÓB 

UPOWAŻNIONYCH DO 

PODPISANIA UMOWY 

 

NAZWISKO OSOBY 

ODPOWIEDZIALNEJ ZA 

REALIZACJĘ NINIEJSZEGO 

ZAMÓW. 

 

 

4. Niniejsza oferta zawiera ……….. ponumerowanych stron. 

5. Deklaracja Wykonawcy: 
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W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu dla ww. zamówienia Ja (My), niżej podpisany(i), niniejszym 

oświadczam(y), że: 

1. Jako wykonawca jestem*:   małym przedsiębiorstwem          

średnim przedsiębiorstwem 

dużym przedsiębiorstwem 

*zaznaczyć X w odpowiednim polu 

2. Zapoznałem/Zapoznaliśmy się i w pełni bez żadnych zastrzeżeń akceptuję(emy) treść specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami i modyfikacjami. 

3. W pełni i bez żadnych zastrzeżeń akceptuję/-emy istotne postanowienia treści umowy zapisane w SIWZ. 

Zobowiązujemy się do podpisania umowy zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ, w miejscu 

i terminie wskazanym przez Zamawiającego . 

4. Zapoznałem/Zapoznaliśmy się z lokalnymi warunkami realizacji oraz zdobyłem/zdobyliśmy wszelkie 

informacje konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty.  

5. Akceptuję/-emy warunki płatności – zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i istotnych 

postanowieniach treści umowy. 

6. Oferuję/-emy wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w SIWZ, 

wyjaśnieniami do SIWZ oraz jej modyfikacjami obowiązującymi przepisami.  

7. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym SIWZ za 

łącznym wynagrodzeniem w kwocie: 

 

Koszt konserwacji: 

 

Cena brutto oferty ………............. zł   
(słownie: ....................................................zł), w tym:  

Netto   ............. zł (słownie: .................................................... zł) oraz należny podatek VAT wg stawki 

…% 

Powyższe wynagrodzenie obejmuje: 

a) łączną cenę brutto konserwacji i przeglądów wszystkich wyszczególnionych urządzeń w okresie 

obowiązywania umowy (wg zestawienia asortymentowo-wartościowego urządzeń, stanowiącego 

integralną część oferty); 

b) łączną cenę brutto 150 roboczogodzin, przewidzianych na prace związane z usuwaniem awarii i 

dokonywaniem napraw, w okresie obowiązywania umowy (wg poniższego wyliczenia stanowiącego 

integralną część oferty). 

 

L.p. Nazwa usługi j.m. Ilość w 

okresie 

obowiązywa

nia umowy 

Cena jedn. 

netto 

zł/rbg. 

Wartość 

netto zł. 

Vat % Wartość 

brutto zł 

1 

Prace związane z 

usuwaniem awarii i 

dokonywaniem napraw 

rbg 150     

 

Koszt zakupu części.  

Oświadczam, że oferuję, zgodnie z załączonym do oferty zestawieniem, stanowiącym jej integralną 

część, dostarczenie części po cenach jednostkowych wymienionych w załączniku, których łączna 

wartość wynosi: 

Cena (brutto) ………............. zł  (słownie: ....................................................zł). 

 

Termin dokonania naprawy.  

Deklaruję że naprawy awaryjne będą dokonywane w terminie ….…… godzin od godziny/momentu 

zgłoszenia. 

Podany przez Wykonawcę termin, nie może być dłuższy niż termin określony w SIWZ tzn.: czas naprawy 

awaryjnej nie może przekraczać 36 godz. od momentu zgłoszenia uszkodzenia. 

 

Marża na zakup części  .  
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Oświadczamy, iż w okresie obowiązywania umowy marża na zakupione części niezbędne do wykonania 

napraw i usuwania awarii będzie wynosiła  …………………..%. 

 

Ceny określone w ofercie są cenami ostatecznymi, bez możliwości doliczeń i zawierają wszelkie koszty 

związane z wykonaniem zamówienia na warunkach określonych w SIWZ. Waloryzacja ceny może nastąpić 

tylko na zasadach określonych w SIWZ.  

Powyższa cena, wynika z zestawienia asortymentowo-wartościowego, stanowiącego integralny element 

mojej/naszej oferty. 

8. Uważam(y) się związany(i) niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia tj. przez 30 dni W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję (emy) 

się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. 

9. Informuję(my), że wybór oferty będzie/nie będzie*  prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego w zakresie**:…………………………………………………………………………………… 

*niepotrzebne skreślić 

**jeżeli będzie, należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku). 

10. Następujące części zamówienia podzlecimy podwykonawcom: (wypełnić, jeżeli dotyczy)*  

1) …………………………………………………………………………………………  

2) …………………………………………………………………………………………  

*Niewypełnienie oznacza wykonanie przedmiotu zamówienia bez udziału podwykonawców. 

11. Składam(y) niniejszą ofertę w imieniu własnym / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia. 

12. Oświadczam(y), że nie uczestniczę(ymy) w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego zamówienia. 

13. Oświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych: 

1) Oświadczam, jako Wykonawca, że stosuję odpowiednie środki organizacyjne i techniczne określone w art. 32 

RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz.U. UE. L. z 2016 r., Nr 119, str. 1) 

zapewniające adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem w 

danym postępowaniu danych osobowych. Jednocześnie zobowiązuję się do: 

- zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których mam lub będę miał/a dostęp w trakcie 

wykonywania czynności zleconych przez Zamawiającego,  

- zgłaszania sytuacji (incydentów) naruszenia zasad ochrony danych osobowych Zamawiającemu. 

2) Przyjmuję do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższym zobowiązaniem, może być uznane za 

naruszenie przepisów karnych zawartych art. 84 ust. 1 RODO oraz motywach 129, 149-152 RODO w tym 

odpowiedzialności karnej i cywilnej za naruszenie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa z zakresu ochrony 

danych osobowych. 

3) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu wykonywania przez Zamawiającego 

czynności w prowadzonym postępowaniu na gruncie ustawy Pzp, w przypadku podpisania i realizacji umowy 

o zamówienie publiczne oraz archiwizacji dokumentacji postępowania lub umowy, przez Akademię Wojsk 

Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Czajkowskiego 109. 51-

147 Wrocław. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.  Zapoznałem (-

am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania moich danych 

osobowych oraz danych osobowych osób podanych w ofercie i załącznikach do niej oraz przysługującym mi 

prawie dostępu do treści tych danych i prawie do ich poprawiania. 

 

 

 
Data ................................          ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

 



Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  WNP/1110/PN/2019 

 

29 

 

 

 

ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO-WARTOŚCIOWE 
 

 

KOSZT KONSERWACJI  
 

KOSZTY KONSERWACJI POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW SYSTEMU 

 

Lp. 

  

USŁUGA KONSERWACJI I 

PRZEGLADU URZĄDZENIA 

  

Jm. 

 

Łączna ilość w 

okresie 

obowiązywania 

umowy 

 

Cena jedn. 

netto 

Wartość 

netto VAT Wartość brutto 

[PLN] [PLN] % [PLN] 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

 

Koszt roboczogodziny na wykonywanie 

napraw i usuwania awarii 
 150     

1 Centrala  szt. 24     

2 Podcentrala alarmowa szt. 384     

3 Szyfratory (klawiatury) szt. 234     

4 Zasilacze szt. 732     

5 Akumulatory szt. 924     

6 Sygnalizatory wewnętrzne (zewnętrzne) szt. 228     

7 Ostrzegacze napadowe szt. 252     

8 Wewnętrzne czujki alarmowe szt. 2046     

9 Zestaw komputerowy z monitorem szt. 12     

10 

Nadajniki (odbiorniki) radiowe 

systemów alarmowych 
szt. 114     

11 Zasilacz awaryjny UPS szt. 48     

12 Konwerter szt. 48     

13 

Przewody wykorzystywane do 

transmisji sygnałów alarmowych (1 km 

kabla) 

szt. 90     

14 Czytniki kart dostępu – zbliżeniowe szt. 768     

15 

Elektrozaczepy i zwory 

elektromagnetyczne 
szt. 114     

16 Zestaw komputerowy szt. 12     

17 Monitor LCD szt. 54     

18 Szlabany szt. 24     

19 Videodomofon szt. 156     

20 Kontrolery szt. 366     

21 Bramki obrotowe szt. 48     

22 

Kamery telewizji przemysłowej 

kolorowe dualne (komplet) 
szt. 492     

23 Oświetlacze kamer szt. 144     

24 

Macierz dyskowa do rejestratorów 

cyfrowych 
szt. 6     

25 Pulpity sterujące szt. 6     

26 

Monitory telewizji przemysłowej 

kolorowe 
szt. 48     

27 Rejestratory cyfrowe szt. 36     

RAZEM  X  
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KOSZT ZAKUPU CZĘŚCI 

 

 

 

  

Lp. 

  

Nazwa towaru 

  

Producent Jm. 

  

Ilość 

 

Cena jedn. 

netto 

Wartość 

netto VAT 

Wartość 

brutto 

[PLN] [PLN] % [PLN] 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1 
Centrala alarmowa Galaxy Dimension 

520 

HS&CE  
szt. 1     

2 Koncentrator RIO P026 HS&CE  szt. 1     

3 Koncentrator RIO PCB A158 HS&CE  szt. 1     

4 Sygnalizator zewnętrzny RS200WAP RISCO LTD. szt. 1     

5 
Czujnik MW Alfa CIAS 

Elettronica 
szt. 1     

6 Kontroler SKD Avandgarde+ Chomtech szt. 1     

7 Czytnik SKD  AV-G100 Chomtech szt. 1     

8 Zasilacz buforowy PSBEN 5012C Pulsar szt. 1     

9 Akumulator 18Ah  szt. 1     

10 Akumulator 44Ah  szt. 1     

RAZEM:  X  
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

USŁUGA KONSERWACJI, NAPRAWY I USPRAWNIENIA SYSTEMÓW 

ALARMOWYCH W LATACH 2020 - 2022 

 NR SPRAWY WNP/1110/PN/2019 

 

na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U  

z 2019 r. poz. 1843), dalej: ustawy Pzp. 

 

I. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

1. Składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące przesłanek wykluczenia 

WYKONAWCY z postępowania: 

1) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

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

 

Data ................................    ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

lub*) 

1) 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). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie 

art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

Data ................................     ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

*) wypełnić, jeżeli dotyczy 

 

2. Składane na podstawie art. 25a ust. 3 pkt 2 ustawy Pzp – dotyczące PODMIOTU, NA KTÓREGO 

ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA  

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się  

w niniejszym postępowaniu, tj.:  

1) …………………………………………………………………….………………. 

2) ……………………………………………………………………………………..  

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  

 

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 13-22 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

 

Data ................................     ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

3. Składane na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp – dotyczące PODWYKONAWCY 

NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA  

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami w niniejszym postępowaniu, tj.:  

1) …………………………………………………………………….………… 
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2) ……………………………………………………………………………….  

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  

 

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 13-22 ustawy Pzp. 

 

 

Data ................................     ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

 

II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W  POSTĘPOWANIU 

1. Składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdz. VII 

ust. 1 pkt 1.2 SIWZ 

 

Data ................................     ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą 

oraz że zostały podane z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji. 

 

 

 

Data ................................     ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

 

Przetarg nieograniczony nr WNP/1110/PN/2019 

poniżej 221.000 EURO  

pt.: 

USŁUGA KONSERWACJI, NAPRAWY I USPRAWNIENIA SYSTEMÓW ALARMOWYCH W LATACH 2020 - 2022 
 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

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

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

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

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PRZYNALEŻNOŚCI  

DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu 

Oświadczamy, że podmiot, który reprezentuję: 

1. Nie należy do żadnej/tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów * 

2. Należy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa powyżej w pkt 1, w której skład wchodzą poniższe podmioty*:  

1) ……………………………………………. 

2) ……………………………………………. 

3) ……………………………………………. 

4) ……………………………………………. 

*niewłaściwe skreślić 

 

UWAGA:  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców. 

 

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

Miejscowość, data         ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

Przetarg ograniczony  nr WNP/1110/PN/2019 

poniżej 221.000 EURO  

pt.: 

USŁUGA KONSERWACJI, NAPRAWY I USPRAWNIENIA SYSTEMÓW ALARMOWYCH W LATACH 2020 - 2022 
 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

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

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

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

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG  

Niniejszym oświadczam(y), że wykonałem(wykonaliśmy) w okresie ostatnich 3 lat następujące usługi  o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia (związane z 

przedmiotem niniejszego zamówienia oraz proporcjonalne do niego): 

Lp. 
Przedmiot zamówienia –  zakres rzeczowy– opis i 

rodzaj usługi,   

Podmiot, na rzecz 

którego usługa była 

realizowana 

Miejsce 

realizacji / 

Okres realizacji 

(pełne daty od ... 

do ...) 

Całkowita wartość 

usług, za które 

Wykonawca 

odpowiadał brutto PLN 

Informacja o poleganiu 

na zasobach innych 

podmiotów w zakresie 

zdolności technicznej  

lub zawodowej * 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 

1.  
 

 

    

2.  
     

3.  
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Uwaga: Do powyższego wykazu usług Wykonawca zobowiązany jest do załączenia dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy 

czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi  były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku  świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie  powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert. 

*Kolumnę 6 należy wypełnić jeżeli Wykonawcą usług był podmiot inny, niż składający ofertę.  

 

Data ................................          ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentacji firmy 
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Załącznik nr 4 

 

 

Przetarg ograniczony nr WNP/1110/PN/2019 

poniżej 221.000 EURO  

pt.   

USŁUGA KONSERWACJI, NAPRAWY I USPRAWNIENIA SYSTEMÓW ALARMOWYCH 

W LATACH 2020 – 2022 
 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

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

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

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

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ ZAMÓWIENIE 

L.p. Imię i nazwisko 

Posiadane uprawnienia 

wymagane zaświadczenia  

i poświadczenia itp.* 

Zakres czynności, które ma 

wykonać w ramach danego 

zamówienia 

Informacja o poleganiu na 

zasobach innych 

podmiotów w zakresie 

dysponowania wskazaną 

osobą TAK/NIE*   
(podać właściwe) 

1)  

1 

 

 

 

   

2)  

2 

 

 

 

   

3)  

3 

 

 

 

   

 

 

 

 

Data ................................          ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik B 

 

/wzór/ 

ISTOTNE POSTANOWIENIA TREŚCI UMOWY  

 

W dniu .................... 2019 r. we Wrocławiu, pomiędzy: 

Akademią Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Czajkowskiego 

109, 

NIP 896-10-00-117, REGON 930388062, reprezentowaną przez: 

………………….  – .......................................................... 

zwaną dalej „Zamawiającym”,  

z jednej strony, a  

 (firma / siedziba / adres ) wpisaną do (CEDG. albo KRS),  

NIP (Wykonawcy) REGON (Wykonawcy), reprezentowaną przez: (imię i nazwisko osoby albo osób  upoważnionych 

do reprezentacji Wykonawcy) zwaną dalej „Wykonawcą”, 

z drugiej strony, została zawarta umowa o następującej treści: 

 

Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik postępowania w trybie przetargu nieograniczonego 

nr WNP/1110/PN/2019, rozstrzygniętego w dniu <............> zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843), zwaną dalej „ustawą Pzp”, pt.:  

USŁUGA KONSERWACJI, NAPRAWY I USPRAWNIENIA SYSTEMÓW ALARMOWYCH W 

LATACH 2020 – 2022 

  

Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik przetargu nieograniczonego nr ………………… rozstrzygniętego w 

dniu ……………… r. zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. 

poz. 1843), zwaną dalej „Ustawą”. 

 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania konserwację, przeglądy techniczne, naprawy 

awaryjne oraz usprawnianie systemów alarmowych, systemu kontroli dostępu i telewizji przemysłowej 

zainstalowanych w obiektach AWL przy ulicy Czajkowskiego 109 we Wrocławiu. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac będących przedmiotem umowy zgodnie  

z najwyższym aktualnym poziomem wiedzy technicznej i należytą starannością. 

3. Konserwacje systemu wykonywane będą na zasadach i w terminach określonych w specyfikacji technicznej, 

stanowiącej załącznik nr 1 do umowy. 

4. W przypadku uszkodzeń i awarii systemu powodujących jego wadliwą pracę, Zamawiający zgłasza 

Wykonawcy potrzebę wykonania naprawy na nr faksu ……………. lub adres e-mail:……………… oraz 

telefonicznie, sms -  nr tel. ……….... 

5. Usługi napraw powinny być wykonywane we wszystkie dni tygodnia, przez całą dobę. 

 

§ 2 

1. Umowa niniejsza obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia 31 grudnia 2022 r.  

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty, jakie Zamawiający poniesie z winy Wykonawcy lub 

winy jego pracowników, w szczególności w związku z niewłaściwym lub nieterminowym wykonaniem 

konserwacji, napraw awaryjnych lub użyciem wadliwych przedmiotów, materiałów lub podzespołów. 

3. W przypadku napraw awaryjnych Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność do wysokości kwoty faktycznie 

wyrządzonej szkody. 

§ 3 
1. Wykonawca przeprowadzać będzie czynności konserwacyjne i przeglądy techniczne zgodnie  

z przepisami NORMY OBRONNEJ NO-04-A004. 

2. Algorytmy czynności dotyczących sprawdzenia funkcjonowania urządzeń i systemów technicznej ochrony 

stosować podczas odbioru technicznego, a przede wszystkim po zakończeniu modernizacji  

i każdorazowym usunięciu niesprawności systemu.  

3. Szczegółowe czynności dotyczące przeprowadzenia przeglądu technicznego przedstawiają algorytmy zawarte 

w NORMIE OBRONNEJ NO-04-A004. 

4. Po wykonaniu konserwacji okresowej lub naprawy awaryjnej Wykonawca: 

a) Wykona protokół naprawy ; 

b) Wykona protokół prac konserwacyjnych. 



Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  WNP/1110/PN/2019 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego   

 

38/56 

c) Odnotuje ten fakt w „Rejestrze napraw, przeglądów technicznych oraz konserwacji systemów i 

urządzeń alarmowych” zwanym dalej rejestrem; 

5. Odbiór wykonanej pracy musi być potwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naprawiany system od czasu rozpoczęcia naprawy do czasu jej 

zakończenia i przekazania Zamawiającemu tj. podpisania protokołu odbioru oraz za ewentualne skutki 

wynikające z wykonanej naprawy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się, że przed upływem czasu trwania umowy, wszystkie rozpoczęte naprawy zostaną 

ukończone i sprawne urządzenia systemu zostaną przekazane Zamawiającemu. 

 

§ 4 

1. Wykonawca dokonywał będzie okresowej kontroli działania systemów – konserwacji  

i przeglądów technicznych zgodnie z NORMĄ OBRONNĄ NO–04–A004. 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania napraw awaryjnych zgodnie z  Normą Obronną NO–04–A004. W 

przypadku awarii systemu alarmowego, kontroli dostępu oraz telewizji przemysłowej naprawa musi być 

rozpoczęta w obiektach Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż 4 godziny od chwili zgłoszenia. Za 

moment zgłoszenia uważa się powiadomienie telefoniczne, wysłanie faksu lub sms-a na podany przez 

Wykonawcę najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi całodobowy numer telefonu. Za moment 

podjęcia naprawy uważa się moment przybycia serwisanta do biuro przepustek AWL. Czas naprawy 

awaryjnej nie może przekraczać … godz. (zgodnie z ofertą Wykonawcy) od momentu zgłoszenia 

uszkodzenia. Za moment zakończenia naprawy uważa się usunięcie usterki lub zamontowanie urządzeń 

zastępczych o parametrach nie gorszych, niż parametry uszkodzonego urządzenia, zapewniających 

właściwe działanie systemu. Wykonawca (w szczególnie uzasadnionych przypadkach) w przypadku 

stwierdzenia niemożności usunięcia usterki w w/w czasie obowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym 

fakcie Zamawiającego.  

2. W przypadku napraw awaryjnych wymieniany asortyment musi spełniać wymagania funkcjonalne i techniczno 

– jakościowe określone w odpowiednich Normach Obronnych:  

1. NO-04-A004-1:2010 
Obiekty wojskowe - Systemy alarmowe - Część 1: Wymagania 

ogólne 

2. NO-04-A004-2:2010 
Obiekty wojskowe - Systemy alarmowe - Część 2: Wymagania 

techniczno - użytkowe 

3. NO-04-A004-3:2010 
Obiekty wojskowe - Systemy alarmowe - Część 3: Metody 

określania liczby urządzeń 

4. NO-04-A004-4:2010 
Obiekty wojskowe - Systemy alarmowe - Część 4: Wymagania 

dotyczące urządzeń zewnętrznych 

5. NO-04-A004-5:2010 
Obiekty wojskowe - Systemy alarmowe - Część 5: Wymagania 

dotyczące tablicy synoptycznej 

6. NO-04-A004-6:2010 
Obiekty wojskowe - Systemy alarmowe - Część 6: Wymagania 

dotyczące systemów kontroli dostępu 

7. NO-04-A004-7:2010 
Obiekty wojskowe - Systemy alarmowe - Część 7: Wymagania 

dotyczące telewizyjnych systemów nadzoru 

8. NO-04-A004-9:2010 
Obiekty wojskowe - Systemy alarmowe - Część 9: Wymagania 

dotyczące monitorowania alarmów 

3. Zakupione i wymieniane części przez Wykonawcę muszą być odpowiedniej klasy potwierdzonej certyfikatem, 

fabrycznie nowe, objęte gwarancją. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu na montowane 

urządzenia wszelkie atesty, certyfikaty, gwarancje, instrukcje obsługi, itp. 

4. Zamawiający z wyprzedzeniem 5–dniowym powiadomi Wykonawcę o terminie okresowej konserwacji i 

przeglądach technicznych. 

5. Potwierdzeniem wykonania okresowej konserwacji i przeglądów technicznych będą wpisy do rejestru oraz 

protokół podpisany przez przedstawicieli stron. 

6. Wykonawca udziela 24 miesięczną gwarancję i rękojmię na wszystkie urządzenia wymienione w ramach 

napraw awaryjnych. 

7. W okresie rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przystąpienia do usuwania wad na każde 

wezwanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż termin określony dla awarii.  

8. Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony w stosunku do wad zgłoszonych w okresie objętym 

gwarancją, dopóki nie zostaną one usunięte przez Wykonawcę, a potwierdzeniem zakończenia będzie 

podpisany przez obie strony protokół odbioru pogwarancyjnego.  



Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  WNP/1110/PN/2019 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego   

 

39/56 

9. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do polecenia usunięcia wad lub usterek, Zamawiający może, w terminie 

14 dni od dnia powzięcia wiadomości o okoliczności upoważniającej do odstąpienia, od umowy odstąpić albo 

powierzyć naprawę innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

§ 5 

1. W związku z tym, że realizacja przedsięwzięcia wiąże się z dostępem do informacji niejawnych   

o klauzuli „POUFNE”,  Wykonawca w okresie obowiązywania umowy musi posiadać: 

a) Ważną koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  na prowadzenie działalności 

w zakresie ochrony osób i mienia; 

b) Legitymacje kwalifikowanych pracowników ochrony zabezpieczenia technicznego dla wszystkich 

pracowników ochrony technicznej przewidzianych do realizacji przedsięwzięć ochronnych  

w obiektach wojskowych; 

c) Poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli „POUFNE” lub wyższej dla wszystkich instalatorów, 

projektantów systemów alarmowych i innych osób przewidzianych do realizacji przedsięwzięć związanych 

ze świadczeniem usługi w AWL; 

d) Aktualne zaświadczenia o przeszkoleniu z zakresie ochrony informacji niejawnych dla wszystkich 

instalatorów, projektantów systemów alarmowych oraz innych osób przewidzianych do realizacji 

przedsięwzięć związanych ze świadczeniem usługi w AWL; 

e) Instalatorów posiadających świadectwa ukończenia kursów w zakresie instalowania lub projektowania 

systemów alarmowych; 

f) Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego I-go stopnia do klauzuli „POUFNE” (zgodnie z Ustawą o 

Ochronie Informacji Niejawnych) wydane przez ABW lub SKW; 

2. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegania Instrukcji Bezpieczeństwa Przemysłowego opracowanej  przez 

Pełnomocnika Rektora-Komendanta AWL ds. Ochrony Informacji Niejawnych AWL dołączoną do umowy 

w formie załącznika. 

3. W przypadku wygaśnięcia (cofnięcia) świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego Wykonawca niezwłocznie 

zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Zamawiającego. 

4. Brak aktualnego świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego powoduje rozwiązanie umowy z winy 

Wykonawcy. 

5. W przypadku Wykonawcy (przedsiębiorcy) wykonującego działalność jednoosobowo i osobiście zdolność 

do ochrony informacji niejawnych potwierdza poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do 

informacji niejawnych o klauzuli tajności "poufne" lub wyższej, wydawane przez ABW albo SKW i 

zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych wydawane przez ABW 

albo SKW. 

6. W zakresie ochrony informacji niejawnych ustalono, że pracownicy Wykonawcy lub w przypadku 

wykonawcy (przedsiębiorcy) wykonującego działalność jednoosobowo i osobiście postępować będą zgodnie 

z Instrukcją Bezpieczeństwa Przemysłowego stanowiącą załącznik do niniejszej umowy. 

 

§ 6 

1. Do wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem konserwacji, przeglądów technicznych,  

napraw awaryjnych i usprawniania systemów alarmowych, systemu kontroli dostępu i telewizji przemysłowej 

Wykonawca zatrudniał będzie wyłącznie pracowników spełniających łącznie następujące warunki: 

a) są wpisani na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego; 

b) posiadają poświadczenie bezpieczeństwa osobowego o klauzuli co najmniej „POUFNE”; 

c) posiadają aktualne zaświadczenia o przeszkoleniu z zakresie ochrony informacji niejawnych; 

d) posiadają świadectwo ukończenia kursów w zakresie instalowania lub projektowania systemów 

alarmowych. 

2. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy, ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu wykaz 

wszystkich osób realizujących zamówienie oraz komplet ich oświadczeń  wg wzorów zawartych  

w Instrukcji Bezpieczeństwa Przemysłowego, licencji pracownika zabezpieczenia technicznego, poświadczeń 

bezpieczeństwa do klauzuli POUFNE lub wyższej, zaświadczeń o przeszkoleniu  

w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz świadectw ukończenia kursów. Wykaz musi być zgody ze 

złożoną ofertą i wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

 

§ 7 

1. Rozliczenie finansowe pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą z tytułu przeglądów technicznych i 

konserwacyjnych następować będzie w okresach półrocznych. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę 

faktury za wykonaną konserwację i przeglądy techniczne systemu alarmowego będzie potwierdzony 

dwustronnie wpis do rejestru oraz podpisany protokół z przeprowadzonej konserwacji i przeglądu technicznego 

zawierający szczegółowy wykaz urządzeń poddanych konserwacji. 
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2. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za wykonywanie prac związanych z naprawą awaryjną systemów 

alarmowych będących przedmiotem niniejszej umowy naliczane będzie wg wzoru: 

Kn = Krbh * Lrbh + Ku 

gdzie: 

Kn – koszt naprawy awaryjnej; 

Krbh – koszt roboczogodziny pracy serwisu (zgodnie z ofertą Wykonawcy); 

Lrbh – liczba pełnych roboczogodzin przepracowana przez serwis w trakcie usuwania awarii; 

Ku – cena podana w ofercie (jeśli dotyczy części, która została podana w załączniku do oferty) lub 

cena zakupu wymienionego (uszkodzonego) urządzenia, potwierdzona kserokopią faktury 

zakupionego urządzenia z uwzględnieniem marży w wysokości ……… % (zgodnie z ofertą). 

3. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonaną naprawę awaryjną będzie potwierdzony 

dwustronnie wpis do „Rejestru Zdarzeń” podpisany protokół odbioru końcowego naprawy awaryjnej oraz 

kserokopia faktury zakupionego urządzenia podlegającego wymianie. 

4. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za faktycznie wykonaną konserwację i przeglądy techniczne 

systemów alarmowych naliczane będzie zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę, zgodnie z  podanym 

cenami jednostkowymi konserwacji poszczególnych urządzeń i ilości urządzeń poddanych konserwacji. Ceny 

jednostkowe konserwacji i przeglądów technicznych systemów alarmowych ujęte zostały w Załączniku nr 2 

do umowy. 

5. Maksymalna wartość wynagrodzenia za cały przedmiot umowy wynosi: 

a) Brutto ……… zł (słownie złotych: ………………………… ) w tym: 

b) ……………. zł netto (słownie zł: …………………) oraz podatek VAT wg stawki 23 %. 

Wynagrodzenie Wykonawcy, określone powyżej obejmuje całkowitą cenę brutto podaną w ofercie 

zabezpieczoną przez Zamawiającego na zakup części oraz kwotę na naprawy awaryjne systemów alarmowych. 

Kwota za naprawy awaryjne systemów alarmowych, obejmuje koszt przewidywanych w okresie realizacji 

umowy 150 roboczogodzin  oraz koszty związane z zakupem części niezbędnych do wykonania napraw. 

6.  Strony ustalają maksymalną kwotę, za konserwacje i przeglądy techniczne systemów alarmowych 

przeprowadzone w okresie obowiązywania umowy, w wysokości:  

a) Brutto ……. zł (słownie złotych: ……………………………) w tym: 

b) ……… zł netto (słownie złotych: ……………..)…………….. oraz podatek VAT wg stawki 23%.  

7.  Strony ustalają kwotę za jedną roboczogodzinę w wysokości:  

a) Brutto ……. zł (słownie złotych: ……………….) w tym: 

b) ……. zł netto (słownie złotych: ………..) oraz podatek VAT wg stawki 23%. 

8. Koszt jednej roboczogodziny zawiera wszystkie koszty (za wyjątkiem części zamiennych) związane 

w wykonaniem usługi w zakresie napraw i usuwania awarii. 

 

§ 8 

1. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zapłaty wynagrodzenia określonego odpowiednio w § 7 umowy 

przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidło wystawionej faktury, na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany na fakturze. 

2. Rozliczenie nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury vat, za faktycznie wykonany zakres prac 

objętych przedmiotem zamówienia, potwierdzony przez osoby upoważnione ze strony Zamawiającego. 

3. Za datę jej płatności przyjmuje się dzień złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu w banku płatnika. 

 

§ 9 
1. Strony są uprawnione do żądania zmiany wynagrodzenia w związku z zaistnieniem okoliczności,  

o których mowa w art. 142 ust. 5  ustawy Pzp, tj. w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług; 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

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

za pracę; 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie 

z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,  

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, co Wykonawca 

wykaże w pisemnym wniosku o zmianę wynagrodzenia z tytułu jednej lub kilku okoliczności określonych 

powyżej. 

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga zmiany umowy w drodze pisemnego aneksu, pod rygorem 

nieważności 
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3. W przypadku, gdy po zawarciu umowy zostaną wydane przepisy wprowadzające zmiany, o których mowa w 

ust. 1, Wykonawca, w celu dokonania waloryzacji wynagrodzenia w związku ze zmianami tych przepisów, 

zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu pisemny wniosek o przeprowadzenie negocjacji w sprawie 

odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, w terminie od dnia opublikowania ww. przepisów dokonujących zmiany,  

do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie. Wniosek powinien zawierać propozycję zmiany umowy w zakresie 

wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego, 

czy zmiany przepisów, o których mowa w ust. 1, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania umowy 

przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia 

Wykonawcy określonego w niniejszej umowie, a w szczególności: 

a) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz założenia, co do 

wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania umowy, wraz z dokumentami 

potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń  (np. umowy o pracę, dokumenty potwierdzające 

zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń, inne dokumenty potwierdzające przyjęte zasady kalkulacji); 

b) wykazanie wpływu zmian przepisów, o których mowa w ust. 1, na wysokość kosztów wykonania umowy 

przez Wykonawcę; 

c) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie 

adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę. 

4. W terminie 1 miesiąca od daty otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający może zwrócić się do 

Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów 

(oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami). 

5. Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 1 miesiąca od dnia 

otrzymania kompletnego – w jego ocenie – wniosku. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego 

wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy. 

6. W przypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego, Strony podejmą działania w celu 

uzgodnienia treści aneksu do umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy 

dotyczyć będzie części przedmiotu niniejszej umowy, wykonanego po dniu zawarcia aneksu. 

7. Zamawiający może przekazać Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy, w przypadku wydania 

przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawierać co najmniej 

propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie zmian przepisów. 

8. Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o 

udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii 

potwierdzonych za zgodność z oryginałem) niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których 

mowa w ust. 1, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim 

stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji 

określi Zamawiający. Postanowienia ust. 5-7 stosuje się odpowiednio, z tym że Wykonawca jest zobowiązany 

w każdym przypadku do zajęcia pisemnego stanowiska w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku od 

Zamawiającego, pod rygorem wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

9. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmniejszeniu w przypadku, gdy Zamawiający zmniejszy ilość urządzeń 

podlegających konserwacji lub ograniczy zakres czynności spowodowany np. w szczególności remontem 

danego obiektu lub jego części, zmianą zakresu usług określonych w umowie mogących wynikać ze zmian 

organizacyjnych Zamawiającego, w szczególności z przemieszczeniem chronionego mienia Zamawiającego do 

innych obiektów. 

10. W przypadkach o których mowa w ust. 9 Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na minimum 30 dni przed 

terminem wprowadzenia planowanych zmian o zakresie wprowadzonych zmian. 

 

§ 10 

Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia Wykonawcy dostępu do wszystkich elementów składowych systemu 

alarmowego w sposób umożliwiający prawidłowe i bezpieczne prowadzenie prac będących przedmiotem umowy. 

 

§ 11 

1. Ze strony Wykonawcy prace będące przedmiotem umowy prowadzić będzie: 

- p. …………………………. tel. …………….., e-mail: ………………………… 

- p. ………………………. tel. ………………., e-mail: ………………………… 

- p. ……………………… tel. …………………, e-mail: ………………………… 

2. Przedstawicielem Zamawiającego, upoważnionym do podpisywania dokumentów stanowiących podstawę 

rozliczeń wykonanych robót będzie: 

- Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych AWL, 

- Komendant Ochrony, 

- Administrator systemów alarmowych. 
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§ 12 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w 

następujących przypadkach i wysokości:  

a)  15% wartości wynagrodzenia umownego brutto wymienionego w § 7 ust. 5  niezrealizowanej części umowy, 

gdy Zamawiający odstąpi od umowy lub jej części, względnie rozwiąże ją ze skutkiem natychmiastowym 

z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, lub, gdy Wykonawca odstąpi od umowy lub jej 

części, względnie ją rozwiąże ze skutkiem natychmiastowym, z powodów leżących po jego stronie; 

b) W przypadku niewykonania konserwacji i przeglądu technicznego w wyznaczonym terminie – 100 zł za 

każdy dzień opóźnienia. 

c) W przypadku przekroczenia czasu 4 godzin na rozpoczęcie naprawy awaryjnej od chwili zgłoszenia – 50 

zł za każdą godzinę opóźnienia.   

d) W przypadku przekroczenia czasu realizacji naprawy awaryjnej powyżej czasu określonego w złożonej 

ofercie tj. …  godz. od momentu zgłoszenia - 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę. 

e)  Za opóźnienie w usunięciu wad w okresie objętym gwarancją i rękojmią, w wysokości 50 zł brutto za 

każdy dzień opóźnienia. 

2. Powyższe postanowienia nie ograniczają uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie 

cywilnym. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o wartości przysługujących 

Zamawiającemu kar umownych. 

4. W przypadku nie przybycia serwisanta w ciągu 12 godzin od momentu zgłoszenia awarii, Zamawiający ma 

prawo wykonać naprawę na koszt Wykonawcy wykorzystując inną firmę spełniającą wymagania określone w 

Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych Szt. Gen. 1686/2017 oraz w zakresie określonym w Normie 

Obronnej NO-04-A004. 

5. Łączna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 30 % wartości brutto Umowy wskazanej 

w § 7 ust. 5. 

§ 13 

1. Strony postanawiają, że oprócz przypadków określonych w przepisach Kodeksu cywilnego i innych 

powszechnie obowiązujących przepisach prawa, odstąpienie od umowy jest możliwe w następujących 

sytuacjach, w terminie 30 dni licząc od daty powzięcia wiadomości o okolicznościach upoważniających stronę 

do odstąpienia, chyba że zastrzeżono inny termin do odstąpienia: 

1) Zamawiający może odstąpić od umowy: 

a) w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca nie wykonuje usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami 

dotyczącymi świadczenia usług w zakresie naprawy i konserwacji systemów alarmowych, 

b) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

c) jeżeli Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, 

pomimo wezwania przez Zamawiającego w terminie przez niego określonym do zmiany sposobu 

realizacji umowy. 

2. Czynność odstąpienia od umowy musi nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, ze wskazaniem 

podstaw formalnych i okoliczności faktycznych dających podstawy do odstąpienia.  

 

§ 14 

1. W celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego  

w § 7 ust. 5a umowy, tj.: ……….  zł ( słownie złotych: …..) w formie ………………………………. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy, w tym zapłaty 

zastrzeżonych kar umownych.  

3. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez 

Zamawiającego za należycie wykonane. 

4. 30% zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie rękojmi za wady. 

 

§ 15 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci 

aneksu. 

3. Wszelkie spory wynikłe w trakcie wykonania niniejszej umowy strony poddają rozpoznaniu właściwemu dla 

siedziby Zamawiającego sądowi powszechnemu. 
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4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

Załączniki: 

Zał. nr 1- Specyfikacja techniczna – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Zał. nr 2 – Koszty konserwacji poszczególnych elementów systemu/ koszt zakupu części. 

Zał. nr 3 – Instrukcja Bezpieczeństwa Przemysłowego. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:     WYKONAWCA: 

 

 

.......................................    ....................................... 
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Załącznik nr 1 do umowy 
Specyfikacja Techniczna 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do umowy  

     

KOSZTY KONSERWACJI POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW SYSTEMU 

 

 

 

KOSZT ZAKUPU CZĘŚCI 
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Załącznik nr 4 do umowy  

 

PROTOKÓŁ WYKONANIA USŁUGI KONSERWACYJNEJ 

                                                     (do umowy ………….................) 

                            

 
Wykonawca: 

 

 

…………………………………………….. 

Zamawiający: 

 

 

…………………………………………….. 

    

 

 

 
 

               Potwierdzam/nie potwierdzam* wykonanie usługi konserwacyjnej 

Za Wykonawcę                                                                                     Za Zamawiającego 
 

………………………                                                                                ……………………... 
Imię i nazwisko, podpis                                                                                                                            Imię i nazwisko, podpis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*niepotrzebne skreślić 

 

  

Data rozpoczęcia:  
 

…………………………………………….. 

Wykonane prace: 

Uwagi: 
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Załącznik nr 5 do umowy  

 

 

PROTOKÓŁ NAPRAWY   (do umowy: ………………………)                                              

 
Zgłaszający awarię: 

 

 

…………………………………………….. 

Usuwający awarię: 

 

 

…………………………………………….. 

    
Opis nieprawidłowości: 

 

Data i godzina usunięcia awarii: 
 

……………………..………………………… 

Czas Usunięcia awarii (ilość rbh): 
 
……………………………………………… 

 
 
 

                                    Potwierdzam/nie potwierdzam* usunięcie awarii 

Za Wykonawcę                                                                                     Za Zamawiającego 

 

………………………                                                                                  ……………………... 
Imię i nazwisko, podpis                                                                                                                            Imię i nazwisko, podpis 

 
*niepotrzebne skreślić 

 

Data zgłoszenia awarii:  
 

…………………………………………….. 

Godzina zgłoszenia awarii:  
 

………………………………………………… 

Wykonane prace: 

Uwagi: 
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Załącznik nr 3  

do umowy nr ………………………… 

z dnia ………………..r. 

INSTRUKCJA  

BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO 

 

Niniejsza instrukcja określa szczegółowe wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych, z 

którymi przedsiębiorca: …………………………………………………zwany dalej Wykonawcą może 

zostać zapoznany w trakcie wykonywania umowy Nr ………………………………………... z dnia 

………………….., zawartej z Akademią Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki 

zwaną dalej Zamawiającym dotyczącej zadania pt: „…………………………..”. 

1. Przedmiot ochrony. 

1.1. Przedmiotem podlegającym ochronie przez Wykonawcę są wszelkie informacje niejawne,  

z którymi może zapoznać się Wykonawca w czasie realizacji przedmiotu umowy, bez względu 

na ich formę, treść oraz klauzulę tajności. 

1.2. W zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy Wykonawcy mogą zostać 

udostępnione, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach i dalszej części niniejszej 

instrukcji, informacje niejawne o klauzuli nie wyższej niż POUFNE – w szczególności  

w zakresie opracowania, wytwarzania i przetwarzania materiałów niejawnych związanych  

z przedmiotem umowy. 

1.3. W celu zapewnienia właściwej ochrony informacji niejawnych dotyczących przedmiotu 

umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymagań zawartych w ustawie z dnia  

5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 z późn. zm.)  

a także związanych z nią przepisach wykonawczych oraz przestrzegania treści niniejszej 

instrukcji. 

1.4. Wykonawca realizujący umowę w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia 

generała Tadeusza Kościuszki, która wiązać się będzie z dostępem do informacji niejawnych, 

zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych 

(Dz. U. Nr 182, poz. 1228 z późn. zm.) zobowiązany jest do potwierdzenia zdolności do ochrony 

informacji niejawnych tj. przedstawienia świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia 

potwierdzającego zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli minimum POUFNE. 

2. Wymagania ogólne. 

2.1. Niniejsza „Instrukcja bezpieczeństwa przemysłowego” jest załącznikiem do umowy i stanowi 

jej integralną część. 

2.2. Wykonawca (przedsiębiorca) zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania postanowień 

„Instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego” pod rygorem zerwania umowy z winy 

przedsiębiorcy. 

2.3. Wykonawca musi posiadać przez cały czas obowiązywania umowy – świadectwo 

bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia potwierdzające zdolność do ochrony 

informacji niejawnych o klauzuli minimum POUFNE. 

2.4. Wykonawca może powierzyć wykonanie ustalonych w umowie części zamówienia 

podwykonawcom z zastrzeżeniem spełniania przez podwykonawców tych samych wymagań w 

stosunku do ochrony informacji niejawnych, które obowiązują wykonawcę. 

2.5. Wykonawca realizować będzie prace pod nadzorem użytkowników stref ochronnych  

i w ich obecności. 

3. Wymagania w zakresie zabezpieczenia miejsca przechowywania i przetwarzania materiałów 

niejawnych związanych z przedmiotem umowy. 

3.1. Do siedziby Wykonawcy może być przesyłana, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady 

Ministrów z 7 grudnia 2011 r. w sprawie nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i 
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ochrony materiałów zawierających informacje niejawne (Dz. U. z 2011 r. Nr 271, poz. 1603), 

do wykorzystania i zwrotu do uczelni, dokumentacja wymieniona w punkcie 5.2. 

3.2. W trakcie obowiązywania umowy Wykonawcy mogą być udostępniane materiały o klauzuli  

do POUFNE włącznie, tylko w zakresie niezbędnym do realizacji umowy i wyłącznie osobom 

realizującym umowę i uprawnionym do dostępu do informacji niejawnych o określonej klauzuli 

tajności, które zostały ujęte przez Wykonawcę w przesłanym Zamawiającemu „Wykazie osób 

realizujących przedmiot umowy” (punkt 8 niniejszej instrukcji).  

3.3. Materiały niejawne będą udostępniane Wykonawcy w Kancelarii Tajnej AWL. 

3.4. Opracowane zgodnie z umową materiały niejawne będą przesłane przez Wykonawcę do 

siedziby Zamawiającego zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 7 grudnia 2011 

r. w sprawie nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów 

zawierających informacje niejawne (Dz. U. z 2011 r. Nr 271, poz. 1603). 

3.5. Materiały niejawne, opracowane zgodnie z umową przez Wykonawcę, w związku z art. 71, ust. 

4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 

z późn. zm.), ze względu na charakter pomieszczeń których dotyczą, muszą zostać oznaczona 

klauzulą odpowiadającą klauzuli dokumentu do którego się odnoszą. 

3.6. Dokumentacja niejawna, w związku z punktem 3.5., musi zostać wykonana z wykorzystaniem 

systemu teleinformatycznego posiadającego świadectwo akredytacji bezpieczeństwa systemu 

teleinformatycznego wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę 

Kontrwywiadu Wojskowego zgodne z postanowieniami rozdziału 8 („Bezpieczeństwo 

teleinformatyczne”) ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych  

(Dz. U. z 2010 r. nr 182, poz. 1228 z późn. zm.). 

3.7. Po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia informacje zawarte w systemach 

teleinformatycznych dotyczące Zamawiającego muszą być bezwzględnie trwale usunięte. 

Sposób usuwania informacji jest lub będzie zawarty w formie procedury lub innego 

szczególnego zapisu w dokumentacji bezpieczeństwa systemu lub sieci teleinformatycznych 

Wykonawcy, co Wykonawca potwierdza podpisując niniejszą instrukcję. 

3.8. Zabrania się posługiwania wszelkimi nieoznaczonymi informatycznymi nośnikami danych 

w systemach lub sieciach teleinformatycznych Wykonawcy w ramach porozumienia pomiędzy 

stronami. 

3.9. W sytuacjach naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych Pełnomocnik ds. Ochrony 

Informacji Niejawnych Zamawiającego podejmie działania wynikające z zapisów ustawy z dnia 

5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. 

4. Wymagania w zakresie dostępu do wiadomości i materiałów niejawnych związanych  

z przedmiotem umowy. 

4.1. Zabrania się Wykonawcy realizującemu umowę sporządzania kopii udostępnionych 

dokumentów  

i materiałów niezależnie od ich formy. 

4.2. Dostęp do informacji i materiałów niejawnych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy 

mogą mieć wyłącznie osoby: 

1) wyznaczone przez Wykonawcę umowy i określone w „Wykazie pracowników realizujących 

przedmiot umowy”, którego wzór znajduje się w pkt 8 niniejszej instrukcji. Ww. wykaz 

musi zostać dostarczony Zamawiającemu przed rozpoczęciem realizacji umowy.  

2) posiadające poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji 

niejawnych oznaczonych klauzulą, co najmniej POUFNE; 

3) posiadające zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji 

niejawnych (zgodnie z art. 19 i art. 20 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji 

niejawnych); 

4) które podpisały oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji, z którymi zostały 

zapoznane w związku z realizacją umowy – według wzoru określonego w pkt. 10 niniejszej 

instrukcji. 
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4.3. W przypadku uzupełnienia wykazu, o którym mowa w pkt. 4.2 i 8 o kolejną osobę Wykonawca 

musi uzyskać zgodę Zamawiającego, przy czym zmiana ta nie stanowi zmiany warunków 

umowy. 

4.4. O wszelkich zmianach w zatrudnieniu pracowników realizujących przedmiot umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić przedstawiciela Wyższej Szkoły 

Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, tj. Pełnomocnika ds. 

Ochrony Informacji Niejawnych. 

4.5. Wejście (wyjście), wjazd (wyjazd) oraz przebywanie pracowników Wykonawcy na terenie 

kompleksu odbywać się będzie na podstawie wydanej przez Użytkownika kompleksu 

(Zamawiającego) identyfikatora. Identyfikatory będą wydawane na podstawie pisemnego 

wniosku złożonego przez Wykonawcę (punkt 9 niniejszej instrukcji). 

4.6. Materiały i informacje podlegające ochronie nie mogą być wykorzystywane do celów innych 

niż realizacja umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ochrony informacji 

niejawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zapobieżenia ujawnieniu ich osobom 

trzecim. 

4.7. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności do ochrony informacji niejawnych 

uzyskanych od Zamawiającego. 

4.8. Przedmioty (materiały) i informacje niejawne i jawne podlegające ochronie, nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do żadnych materiałów propagandowych, prezentowane w 

prasie, radiu, telewizji, filmie, Internecie ani też innej publikacji narażającej interes 

Zamawiającego. 

5. Klauzule tajności dokumentów, które zostaną wytworzone przez Wykonawcę  

w związku z wykonywaniem umowy oraz dokumentów udostępnianych przez Zamawiającego. 

5.1. Dokumenty wytworzone: 

1) Wpisy w dokumentacji powykonawczej, wymienionej poniżej, w przypadku wymiany 

urządzeń w ramach napraw awaryjnych – POUFNE; 

5.2. Dokumenty udostępniane: 

1) Dokumentacja techniczna powykonawcza: Systemu Sygnalizacji Włamania  

i Napadu w komorach pododdziałowych magazynów broni w budynku nr 46  

w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we 

Wrocławiu – POUFNE; 

2) Dokumentacja techniczna powykonawcza: Systemów Dozoru Telewizyjnego oraz Systemu 

Sygnalizacji Włamania i Napadu w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia 

generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu – POUFNE; 

3) Dokumentacja powykonawcza: Projekt modernizacji i rozbudowy systemu kontroli dostępu 

z wykorzystaniem niektórych istniejących podzespołów oraz części okablowania w AWL – 

ZASTRZEŻONE; 

4) Dokumentacja powykonawcza rozbudowy systemu sygnalizacji włamania, napadu i pożaru 

w Kancelarii Tajnej, Bibliotece Tajnej i Kasie w obiekcie AWL – POUFNE; 

5) Dokumentacja powykonawcza rozbudowy systemu sygnalizacji włamania, napadu i pożaru 

w obiekcie AWL – POUFNE; 

6) Dokumentacja powykonawcza: system telewizji dozorowej (CCTV) – budynek 

dydaktyczny i logistyki – POUFNE; 

7) Dokumentacja powykonawcza systemu sygnalizacji włamania i napadu – obiekt 

Czajkowskiego 109 – wiele budynków zlokalizowanych na rozległym terenie – POUFNE; 

8) Projekt wykonawczy systemu sygnalizacji włamania i napadu – obiekt Czajkowskiego 109 

– budynki 1, 2, 3, 8, 9, 10, 105 – POUFNE; 

9) Dokumentacja powykonawcza: Rozbudowa systemu sygnalizacji włamania, pomieszczenie 

205 – POUFNE; 

10) Dokumentacja powykonawcza: Rozbudowa systemu kontroli i dostępu – system 

videofonowy – Kancelaria Tajna, Biblioteka Niejawna – POUFNE; 

11) Dokumentacja techniczna powykonawcza: Systemy zabezpieczenia technicznego – 

budynek 8 i 105 – POUFNE; 



Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  WNP/1110/PN/2019 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego   

 

50/56 

12) Dokumentacja techniczna powykonawcza system sygnalizacji włamania i napadu system 

domofonowy – archiwum – POUFNE; 

13) Dokumentacja techniczna powykonawcza: System sygnalizacji włamania i napadu w 

budynkach 44, 45 i 46 – POUFNE; 

14) Dokumentacja powykonawcza systemu sygnalizacji włamania i napadu w komorach 

pododdziałowych magazynów broni w budynku nr 46 w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk 

Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu – POUFNE; 

15) Dokumentacja techniczna powykonawcza: Systemów Dozoru Telewizyjnego oraz Systemu 

Sygnalizacji Włamania i Napadu w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia 

generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu – POUFNE; 

16) Dokumentacja powykonawcza instalacji alarmowej, systemów telewizji przemysłowej w 

kompleksie nr 2845 w AWL przy ul. Czajkowskiego 109 we Wrocławiu – POUFNE. 

6. Wymagania w zakresie zabezpieczenia informacji i materiałów niejawnych podczas realizacji 

umowy. 

6.1. W związku z prowadzeniem prac w obiektach Zamawiającego, Wykonawca musi przestrzegać 

zasad i przepisów w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z obowiązującą ustawą  

z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych oraz wydanych na jej podstawie 

przepisach wykonawczych, określonych w treści niniejszej instrukcji w miejscu wykonywania 

umowy. 

6.2. Zamawiający nie dopuszcza do prowadzenia rozmów i spotkań, w siedzibie Wykonawcy z 

podmiotami niezwiązanymi z realizacją umowy oraz osobami innymi niż wymienione w 

punkcie 4.2. niniejszej instrukcji, w czasie, których omawiane będą informacje niejawne 

pozyskane w czasie realizacji przedmiotu umowy – w tym również informacje na temat 

lokalizacji stref ochronnych Zamawiającego oraz ich struktury budowlanej. 

6.3. W przypadku naruszenia zasad ochrony informacji niejawnych, Wykonawca niezwłocznie 

powiadomi o tym fakcie osobę odpowiedzialną ze strony Zamawiającego, wymienioną w 

punkcie 6.4., telefonicznie (tel. nr 261-658-491, 604 596 461) i faksem (fax Nr 261-658-425) 

oraz spowoduje właściwe zabezpieczenie śladów działania lub jego zaniechania, które były 

związane ze zdarzeniem. 

6.4. Osobami odpowiedzialnymi ze strony Zamawiającego za nadzorowanie, kontrolę, szkolenie i 

doradztwo w zakresie wykonywania przez Wykonawcę obowiązku ochrony przekazanych 

Wykonawcy informacji niejawnych na podstawie art. 71 ust. 3 Ustawy  

z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych są:  

1) ppłk Zbigniew MILEJSKI; 

2) mjr Bogusław MYCEK. 

7. Odpowiedzialność Wykonawcy umowy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji 

niejawnych, a także nieprzestrzegania wymagań określonych w niniejszej „Instrukcji 

bezpieczeństwa przemysłowego”. 

7.1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r.  

o ochronie informacji niejawnych oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych. 

7.2. We wszelkiej korespondencji jawnej oraz w jawnych notatkach służbowych Wykonawca 

zobowiązuje się posługiwać numerem umowy na przedmiot zamówienia (numerem zadania). 

7.3. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

1) posiadania przez cały czas obowiązywania umowy – świadectwa bezpieczeństwa 

przemysłowego pierwszego stopnia potwierdzającego zdolność do ochrony informacji 

niejawnych o klauzuli minimum POUFNE. 

2) ścisłego przestrzegania opracowanej przez Zamawiającego niniejszej „Instrukcji 

bezpieczeństwa przemysłowego”; 

3) posiadania w dokumentacji bezpieczeństwa systemu lub sieci teleinformatycznej, w formie 

procedury lub innego zapisu, sposób usuwania informacji dotyczących Zamawiającego. 
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7.4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność karną określoną w artykułach od 266 do 277 ustawy z 

dnia 06.06.1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.), z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z ustawy o ochronie 

informacji niejawnych, a także nieprzestrzegania wymagań określonych w „Instrukcji 

bezpieczeństwa przemysłowego”. 

7.5. W przypadku ustalenia, że Wykonawca nie realizuje określonych w „Instrukcji bezpieczeństwa 

przemysłowego” wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych – Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy oraz dochodzenia odszkodowania z tytułu powstałej 

szkody na zasadach ogólnych, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego 

przekazania Zamawiającemu wszystkich materiałów zawierających informacje niejawne 

związane z realizacją umowy. 
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8. Wykaz osób realizujących przedmiot umowy. 
8.1. ”Wykaz osób realizujących przedmiot umowy”, w postaci tabeli przedstawionej poniżej, podpisany przez Wykonawcę należy przedstawić 

Zamawiającemu przed rozpoczęciem realizacji umowy. 

8.2. Wszelkie zmiany w „Wykazie osób realizujących przedmiot umowy” należy uzupełnić poprzez wykonanie i przesłanie do Zamawiającego nowego 

wykazu przed przystąpieniem wymienionych osób do pracy i uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 

8.3. Osoby, o które ”Wykaz osób realizujących przedmiot umowy” jest uzupełniany, należy umieścić pod kolejnymi pozycjami, natomiast pod tabelą 

należy dopisać, które pozycje zostały dopisane. 

WYKAZ OSÓB REALIZUJĄCYCH PRZEDMIOT UMOWY. 
   

   

Lp. 
Imię i nazwisko, 

imię ojca 

Data i 

miejsce 

urodzenia 

Adres 

zamieszkania 

Seria i 

numer 

dowodu 

osobistego 

PESEL 

Charakter 

uczestnictwa  

w realizacji 

umowy 

Zaświadczenie 

stwierdzające odbycie 

szkolenia w zakresie 

ochrony informacji 

niejawnych 

Poświadczenie bezpieczeństwa 

Numer 
Data 

szkolenia 

Numer  

i data 

wydania 
Klauzula 

Organ 

wydający 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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9. Wniosek o wydanie przepustki. 

 
 

Oznakowanie przepustki osobowej  

 /wypełnia POIN AWL/ 
 

Oznakowanie przepustki samochodowej  

 /wypełnia POIN AWL/ 
 
 

W N I O S E K  
 

o wydanie przepustki (osobowej: stałej - okresowej, samochodowej)* zgodnej z obowiązującym systemem 

przepustkowym - uprawniającej do wejścia (wjazdu) na teren obiektów 

Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki 

dla osób niebędących żołnierzami i pracownikami wojska zatrudnionymi w Uczelni. 
 

1. ………  
Stopień Imię i nazwisko (wypełnić dużymi literami) 

2. ................................................................................................................................ - …......................................... 
Nazwa jednostki organizacyjnej współpracującej z Uczelnią (wykonującej czynności zlecone na rzecz Uczelni)      nr telefonu służbowego /stacjonarnego/ 

 
3. ........................................................................................................... -................................................................... 

Zajmowane stanowisko służbowe               (w przypadku przepustki okresowej - wpisać termin od ÷ do) 

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

Adres zamieszkania i nazwa dokumentu stwierdzającego tożsamość wraz z jego serią i numerem  

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

Seria i numer przepustki osobowej stałej, okresowej lub samochodowej (wypełnić w przypadku odpowiednio: zagubienia-utraty, przedłużenia terminu 
ważności przepustki, zmiany numeru rejestracyjnego pojazdu lub wniosku o wydanie dodatkowo przepustki samochodowej) 

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

Marka i numer rejestracyjny samochodu (prywatnego – służbowego)* 

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

Przyczyna uzasadniająca wydanie przepustki osobowej (samochodowej)* 

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

8. Dostęp do informacji niejawnych ………………………………………………..………………………………………  
                                                            Klauzula tajności, numer, data ważności posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa 

 

9. Oświadczam, że zapoznałem się z przepisami dotyczącymi systemu przepustkowego, zasadami ochrony obiektu, 
zasadami poruszania się po terenie Uczelni oraz konsekwencjami nieprzestrzegania wyżej wymienionych zasad. 

 
 

 
10. …………………………………………………… 

Własnoręczny podpis osoby składającej wniosek 
 
 
 

11. ........................................................................... 
Potwierdzenie zasadności wniosku (stopień, imię i nazwisko oraz podpis 

przełożonego - szefa jednostki/komórki organizacyjnej AWL, osoby 
odpowiedzialnej za realizację umowy, Kierownika ZWFiS w odniesieniu 

do obiektów sportowych)  

12. Załączniki: 
Aktualna podpisana na odwrocie fotografia o wymiarach 35x45mm (tylko w odniesieniu do przepustek 
osobowych/kart dostępu); 
 

 

)* - niepotrzebne skreślić 

-VERTE- 
  

ZATWIERDZAM: 

 

………………………………....……………. 

Z upoważnienia  

REKTORA- KOMENDANTA AWL 

Pełnomocnik ds. O.I.N. 
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Uzupełnia Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych AWL 

13. Określenie poziomu dostępu: 

1) dla osób: 

- pomieszczenia zaliczone do strefy ochronnej I 
 

- pomieszczenia zaliczone do strefy ochronnej II; 
 

- strefa ochronna III; 
 

- obiekty sportowe Uczelni; 
 

2) dla pojazdów: 
 

- parking od ul. Koszarowej; 
 

- parking przy ul. Czajkowskiego; 
 

- parking przy basenie; 
 

- miejsca parkingowe wewnątrz strefy ochronnej III; 
 
 
 

 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

………………………..…… 

14. ........................................................................... 
Pieczęć i podpis 

Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych AWL 
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10. Postanowienia końcowe. 

10.1. Wykonawca w czasie realizacji umowy ma obowiązek niezwłocznego informowania 

telefonicznie (tel. nr 261-658-491, 604 596 461) i faksem (fax nr 261-658-425) osobę 

odpowiedzialną ze strony Zamawiającego do nadzorowania, kontroli i doradztwa w zakresie 

wykonywania przez przedsiębiorcę obowiązku ochrony przekazywanych informacji 

niejawnych (wymienionej w punkcie 6.4.) o: 

1) zmianach we własnym systemie ochrony informacji niejawnych oraz pojawiających się 

zagrożeniach; 

2) zmianach osób wykonujących umowę lub zadanie; 

3) zmianach innych ustaleń między stronami. 

10.2. Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki zobowiązuje się do 

przeprowadzenia szkolenia z problematyki ochrony informacji niejawnych ze wszystkimi 

osobami zaangażowanymi w realizację zleconej umowy, a przede wszystkim z ustaleń 

zawartych w niniejszej „Instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego” na życzenie 

przedsiębiorcy realizującego umowę. 

11. Oświadczenie indywidualne osób realizujących przedmiot umowy (wzór). 

11.1. Oświadczenie wypełnia, każdy pracownik Wykonawcy, który będzie miał dostęp do 

informacji niejawnych, po podpisaniu umowy. 

11.2. Każde oświadczenie musi być potwierdzone przez Wykonawcę (osobę podpisującą umowę). 

11.3. Wszystkie oświadczenia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego przed rozpoczęciem 

prac wraz z „Wykazem osób realizujących przedmiot umowy”. 

11.4. Wzór oświadczenia indywidualnego osób realizujących przedmiot umowy: 
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      …………………….. dnia…………………... 

                        (miejscowość)                          

(data) 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja, niżej podpisany …………………….…………… zamieszkały w …………………………… 

……………………………………….………….. legitymujący się dowodem osobistym 

Nr ……………….…… zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszystkich wiadomości 

powziętych w związku z realizacją przedsięwzięć wynikających z umowy Nr 

………………..………………………… 

z dnia 29.03.2017 r. . 

Posiadam poświadczenie bezpieczeństwa Nr …………………….……… upoważniające do dostępu do 

informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ………………..………………………. wydane przez 

………………………………………………………… z terminem ważności do dnia 

…………………… oraz posiadam zaświadczenie o odbytym szkoleniu z ochrony informacji 

niejawnych Nr …………..………… z dnia …………………………… wydanym przez 

……………………………………………………………………. . 

Oświadczam ponadto, że zostałem zapoznany z odpowiedzialnością karną określoną 

w rozdziale XXXIII ustawy z dnia 06 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 z późn. 

zm.), odpowiedzialnością dyscyplinarną i służbową z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

obowiązków wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 

z 2019 r., poz. 742), a także nieprzestrzegania wymagań określonych w Instrukcji bezpieczeństwa 

przemysłowego stanowiącej załącznik do ww. umowy. 

 

        …………………..……… 

        (podpis) 

 

Potwierdzam autentyczność podpisu …………………………………… 

(podpis Wykonawcy umowy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPRACOWAŁ: 

 

 

……………………………………………. 

(pieczęć imienna i podpis pełnomocnika ds. ochrony informacji 

niejawnych AWL)  

KANCLERZ AWL 

 

 

……………………………………………. 

WYKONAWCA 

 

 

……………………………………………. 

PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI 

NIEJAWNYCH WYKONAWCY 

 

 

……………………………………………. 


