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(W SKRÓCIE: SIWZ) 
 

POSTANOWIENIA 

SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

(SIWZ) 

 

ROZDZIAŁ I. ZAMAWIAJĄCY (NAZWA I ADRES) 

 

GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA  

Ul. Śląska 11/13 

42-217 Częstochowa 

NIP 573-274-58-83 

w imieniu której działa  

CMENTARZ KOMUNALNY 

Ul. Radomska 117 

42-210 Częstochowa zwany dalej „Zamawiającym” 

 

ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą                 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1579). zwaną w dalszej części „ustawą”. W sprawach nieuregulowanych zapisami 

niniejszej SIWZ, stosuje się przepisy wspomnianej ustawy. W postępowaniu Zamawiający 

korzysta z procedury odwróconej, o której mowa w art. 24aa ustawy. 

 

ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest:  

 

„Usługa pełnienia dozoru i ochrony mienia, obiektów i terenu Cmentarza Komunalnego w 

Częstochowie” w zakresie określonym szczegółowo w załączniku nr 4 do specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 
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1. Wymagania szczegółowe dotyczące pracowników ochrony: 

a.   zaleca się by pracownicy wykonujący usługę ochrony byli zatrudnieni                                     

u Wykonawcy w ramach umowy o pracę, 

b.   pracownicy ochrony winni być wyposażeni w niezbędny sprzęt i wyposażenie 

indywidualne, w tym: środki przymusu bezpośredniego i środki łączność 

bezprzewodowej, 

c.   pracownicy ochrony muszą być nie karani - potwierdzone aktualną informacją  

 z  Krajowego Rejestru Karnego, 

d.   pracownicy ochrony winni być przez Wykonawcę przeszkoleni w zakresie udzielania 

informacji  zainteresowanym, wynikających z regulaminu CK, aktualnych przepisów 

bhp i p-poż, higieny pracy, udzielania pierwszej pomocy, 

e.   wszyscy pracownicy Wykonawcy zatrudnieni dla potrzeb niniejszego zamówienia 

winni być umundurowani w sposób schludny, jednolity i wyposażeni w imienne 

identyfikatory. 

 

2. Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia: 

a. na potrzeby wykonywania przedmiotu zamówienia udostępnione zostaną 

nieodpłatnie pomieszczenie – pokój ochrony, 

b. zamawiający zapewni właściwe warunki sanitarno-higieniczne pracy w miejscu 

prowadzenia usługi, 

c. na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca wyposaży pracowników 

ochrony w telefon, 

d. pracownicy wykonujący usługę zobowiązani są do przestrzegania zasad bhp                            

i p-poż, regulaminów, zarządzeń i procedur oraz innych ustaleń obowiązujących            

u  Zamawiającego, 

e. Wykonawca dostarczy i zainstaluje na czas realizacji umowy rejestratory pobytu  

w obiektach objętych przedmiotem umowy na własny koszt w miejscach 

wskazanych  przez Zamawiającego. 

 

 

Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):   KOD CPV 79710000-4 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ 

 

ROZDZIAŁ IV. INFORMACJA NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA  I  MOŻLIWOŚCI 

SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

ROZDZIAŁ V.  INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT 

WARIANTOWYCH 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

 

 

ROZDZIAŁ VI.  INFORMACJA NA TEMAT PRZEWIDYWANYCH DODATKOWYCH 

USŁUG 

 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 

ustawy. 

 

ROZDZIAŁ VII.  MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI 

ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ 

 

Przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej. 
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ROZDZIAŁ VIII.  INFORMACJE NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONICZNEJ 

 

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji 

elektronicznej. 

 

 

ROZDZIAŁ IX.  INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW                                       

W POSTĘPOWANIU 

 

Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa 

Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za 

wyjątkiem zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy). 

 

 

ROZDZIAŁ X.  INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERTY 

WSPÓLNEJ (PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW) 

 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy 

spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej 

spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą 

ofertę. 

 

2. Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo 

– zgodnie z rozdz. XX pkt. 4.5. SIWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile 

upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika 

z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 

Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu 

pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie 

ofertę. 

 

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

Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub 

pełnomocnika). 

 

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

oświadczenie,  o którym mowa w art. 25a ustawy (pkt 4.1. rozdziału XIII SIWZ) składa 

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te 

potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia  w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia 

(każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu 

z postępowania co oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy                            

z Wykonawców składających ofertę wspólną; oświadczenie o spełnianiu warunków 

udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału                                     

w postępowaniu potwierdza jego spełnianie). 

 

5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym 

jako pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę. 

 

ROZDZIAŁ XI.  INFORMACJA NA TEMAT PODWYKONAWCÓW 

 

1. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający dopuszcza 

możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia 

podwykonawcom – patrol interwencyjny, monitoring obiektów na ul. Krakowskiej 

16 i ul. Cmentarnej 36/38. 
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2. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, 

musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać 

będzie w jego imieniu podwykonawca oraz podać firmę podwykonawcy. Należy 

w tym celu wypełnić odpowiedni punkt formularza oferty, stanowiącego 

załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać 

zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie 

dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt 

niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane 

siłami własnymi tj. bez udziału podwykonawców. 

3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 

 

ROZDZIAŁ XII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Termin wykonania zamówienia. 

2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystąpił do wykonania zamówienia               

w  terminie od dnia 31-12-2018 roku od godziny 15.00. 

3. Umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy tj. do dnia 31-12-2021 roku do godz. 

15.00. 

4. Miejscem wykonania zamówienia są obiekty wyszczególnione w opisie przedmiotu  

zamówienia - załącznik nr 4 do SIWZ. 

5. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany miejsca wykonywania usługi i terminu 

obowiązywania umowy w odniesieniu do obiektów wyszczególnionych w punktach 

2 i 3 załącznika nr 4 w przypadku oddania tych obiektów w najem bądź dzierżawę 

albo rozwiązania trwałego zarządu. 

 

ROZDZIAŁ XIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ  I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 

BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

 

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

1.1. nie podlegają wykluczeniu. 

1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w 

ogłoszeniu o zamówieniu oraz w pkt. 3.1 i 3.2 niniejszego rozdziału SIWZ. 

1.3. Złożą wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ. Brak złożenia 

tego dokumentu skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

 

2. Podstawy wykluczenia: 

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku o którym 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy (przesłanki obligatoryjne). 

 

3. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego 

zgodnie z art. 22 ust.1b ustawy: 

3.1. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa: 

3.1.1. Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na 

sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000 zł (jeden milion złotych). 

3.1.2. informacji o wysokości obrotu netto firmy Wykonawcy za okres od 01.01.2018 

do 30.06.2018r. podpisanej przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną.  

3.2. Zdolność techniczna i zawodowa: 

3.2.1. Wykonawca musi dysponować pracownikami, których zamierza przeznaczyć do 

wykonania zamówienia, wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników 

ochrony fizycznej, 
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3.2.2. Wykonawca musi posiadać koncesję M S W i A na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie 

bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej, o której mowa w rozdz. 4 

zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób     

i mienia oraz kontrola tej działalności Ustawa o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. 

U. 2014 poz. 1099) oraz polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, 

gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach 

alarmowych w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność przez 

osobę, osoby uprawnione do podpisywania oferty, z dopiskiem „Za zgodność z 

oryginałem”. 

3.2.3. Wykonawca musi dysponować urządzeniami niezbędnymi do wykonywania 

zamówienia - wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia urządzeń, którymi 

dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca – załącznik nr 9 do SIWZ 

3.2.4. Wykonawca musi wykazać się wykonaniem co najmniej 1 zamówienia                           

w ostatnich 3 latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w 

tym okresie, polegającego  na świadczeniu usługi bezpośredniej ochrony 

fizycznej obiektu, osób i mienia w obiekcie użyteczności publicznej, przy czym 

realizowane przez przynajmniej 3 miesiące i z wynagrodzeniem miesięcznym 

nie niższym niż 8000 PLN brutto - załącznik nr 8 do SIWZ. 

 

4. Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą: 

 

4.1. Wykonawca wraz z ofertą winien złożyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenia: 

- o braku podstaw do wykluczenia (wskazanych w punkcie 3.1. rozdziału XIII 

SIWZ) – załącznik nr 2 do SIWZ,  

- o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wskazanych w punkcie 

3.2.rozdziału XIII SIWZ) – załącznik nr 2 do SIWZ.  

- wypełniony załącznik nr  8 do SIWZ  jako kryterium oceny wykazujący usługi 

wykonane według punktu 3.2.4. rozdziału XIII SIWZ 

- informację dotyczącą obrotu netto firmy według punktu 3.1.2. rozdziału XIII 

SIWZ. 

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

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w 

jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, 

zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa 

powyżej.  

4.3. W razie, gdy Wykonawca zamierza polegać na zasobach innych podmiotów, do 

oferty  załącza także pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, z którego 

będzie wynikał:  

– zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,  

– sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego;  

– zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego;  

– czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą.  

4.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców 

oświadczenia (załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do SIWZ) składa każdy z 

wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te 

potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 
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Powyższe oświadczenia oraz zobowiązania należy złożyć w formie pisemnej, w oryginale. 

 

5. Oświadczenia składane samodzielnie przez Wykonawców, po 

zamieszczeniu informacji z otwarcia ofert:  

 

5.1. Wykonawca w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej 

Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, zobowiązany jest przekazać 

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 z oświadczeniem Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 

innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia – załącznik nr 5 do SIWZ.  

5.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez 

Wykonawców, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców.  

 

Powyższe oświadczenia należy złożyć w formie pisemnej, w oryginale.  

 

 

6. Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę na wezwanie 

Zamawiającego: 

 

Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

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

na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania.  

 

6.1. Oświadczenia i dokumenty, których wymaga Zamawiający celem 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu to:   

a. koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób                        

i mienia,  

b. polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000  

000 zł (jeden milion złotych) wraz z dowodem opłacenia składki wymagalnej na 

dzień złożenia oferty; 

c. wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia urządzeń, którymi dysponuje lub 

będzie dysponował Wykonawca -  załącznik nr 9 do SIWZ, 

d. Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie stanowiący załącznik nr 7 do 

SIWZ. 

 

 

Wykazy z pkt. c i d należy złożyć w formie pisemnej, w oryginale. Koncesja oraz polisa 

muszą zostać złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za „zgodność                       

z oryginałem” przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się                    

o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których 

Wykonawca polega, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych 

podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

te podmioty.  

 

6.2. Oświadczenia i dokumenty, których wymaga Zamawiający celem 

wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania to:    

a. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w 

zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 

ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;  
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Powyższe dokumenty muszą zostać złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 

„zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na 

zasobach których Wykonawca polega, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 

Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio 

przez Wykonawcę lub te podmioty.  

 

 

6.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 6.2.a) 

składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 

równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w 

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 13, 14 i 21,  wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert; 

 

 

ROZDZIAŁ XIV. PROCEDURA SANACYJNA - SAMOOCZYSZCZENIE 

 

1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-

20, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 

wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 

przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną 

krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 

współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 

organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 

przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 

Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, 

będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz 

ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 

obowiązywania tego zakazu. 

 

 

2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę                                

i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody, o których 

mowa w pkt 1. 

 

 

ROZDZIAŁ XV. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 

ZAMAWIAJĄCEGO Z DOSTAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA 

DOKUMENTÓW 

 

1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt 3, Zamawiający dopuszcza, aby 

komunikacja między Zamawiającym a Dostawcami odbywała się za pośrednictwem 

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 

pocztowe (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1481), osobiście, za pośrednictwem 

posłańca, faksu (nr faksu: 34-366-68-81) lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1219)– adres e-mail: ck@ck-

czestochowa.pl 

 

2. Wszelką korespondencję Dostawcy mają obowiązek kierować na Zamawiającego wraz 

z dopiskiem: „Zamówienia Publiczne” oraz osoby wskazanej do porozumiewania się, 

o której mowa w rozdziale XVII SIWZ. 

 

mailto:ck@ck-czestochowa.pl
mailto:ck@ck-czestochowa.pl
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3. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, w trybie art. 26 ust. 2 lub 

ust. 3 ustawy, oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć 

(złożyć/uzupełnić/poprawić) w formie wskazanej przez Zamawiającego w wezwaniu. 

Forma ta winna odpowiadać wymogom wynikającym ze stosownych przepisów. 

 

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt 

ich otrzymania. 

 

5. Niezwłocznie po otwarciu złożonych ofert, Zamawiający zamieści na swojej stronie 

internetowej (www.ck-czestochowa.pl) informacje dotyczące: 

 

a. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

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

c. ceny ryczałtowej brutto za cały okres trwania umowy, średniego obrotu netto za 

wymagany okres oraz wykazu usług zrealizowanych według punktu 3.2.4. 

rozdziału XIII SIWZ. 

 

6. Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej bądź o unieważnieniu postępowania 

Zamawiający zamieści na stronie internetowej pod następującym adresem: www.ck-

czestochowa.pl 

 

 

ROZDZIAŁ XVI.  OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

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

 

2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert, o ile wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. 

 

3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje 

się w takim przypadku częścią SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający 

udostępnia na stronie internetowej po adresem: www.ck-czestochowa.pl 

 

4. Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu 

wyjaśnienia treści SIWZ. 

5. Treść niniejszej SIWZ zamieszczona jest na stronie internetowej, pod następującym 

adresem: www.ck-czestochowa.pl Wszelkie zmiany treści SIWZ, jak też 

wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania co do treści SIWZ, Zamawiający zamieszczać 

będzie także pod wskazanym wyżej adresem internetowym. 

 

ROZDZIAŁ XVII.  OSOBY ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z DOSTAWCAMI 

 

Zamawiający wyznacza następującą osobę do porozumiewania się z Wykonawcami,                               

w sprawach dotyczących niniejszego postępowania: 

 

a) Jarosław Wydmuch, telefon kontaktowy: 34 3666873 lub 34 3666879, 

ck@ck-czestochowa.pl 

http://www.ck-czestochowa.pl/
http://www.ck-czestochowa.pl/
http://www.ck-czestochowa.pl/
mailto:ck@ck-czestochowa.pl
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b) Maria Wilczak, telefon kontaktowy: 34 3666873 lub 34 3666879,                     

ck@ck-czestochowa.pl  

 

ROZDZIAŁ XVIII.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.  
 

ROZDZIAŁ XIX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert, określonym w rozdziale XXII SIWZ. Dzień ten jest 

pierwszym dniem terminu związania ofertą. 

 

ROZDZIAŁ XX.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu, 

stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. Ofertę należy złożyć wyłącznie w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności, podpisaną własnoręcznym podpisem 

(Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej podpisanej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym). 

1.1. Oświadczenia Wykonawcy oraz innych podmiotów, na których zdolnościach polega 

Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, składane na potwierdzenie 

braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

składane są w oryginale. 

1.2.  Dokumenty inne niż oświadczenia, składane w celu wskazanym w pkt 1.1., składane 

są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

1.3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, 

na którego zdolnościach polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, którego każdego z nich 

dotyczą. 

1.4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie 

elektronicznej. 

1.5. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi 

jedną całość. Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób 

uniemożliwiający ich samoczynną dekompletację (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.). 
 

2. Do oferty należy dołączyć: 

2.1. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym 

wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - na formularzu 

oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 

2.2. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy ubiegającego się 

o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć                             

w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 

2.3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wskazanych w punkcie 3.1. rozdziału 

XIII SIWZ) – załącznik nr 2 do SIWZ,  

2.4. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wskazanych w punkcie 

3.2.rozdziału XIII SIWZ) – załącznik nr 2 do SIWZ.  

2.5. wypełniony załącznik nr  8 do SIWZ  jako kryterium oceny wykazujący usługi 

wykonane według punktu 3.2.4. rozdziału XIII SIWZ 

2.6. Informację dotyczącą obrotu netto firmy według punktu 3.1.2. rozdziału XIII SIWZ. 

 
 

3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

Ofertę należy sporządzić zgodnie  z  wymaganiami SIWZ. 
 

4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, podpisana własnoręcznym podpisem. 

4.1. Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na 

język polski – nie dotyczy oferty, która musi być sporządzona w języku 

polskim. 

mailto:ck@ck-czestochowa.pl
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4.2. Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym 

atramentem. 

4.3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania 

Wykonawcy. 

4.4. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być 

również podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 

4.5. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów 

za zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile 

nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy 

dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem 

notarialnie. 

4.6. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane 

przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 
 

5. Zaleca się, aby zapisane strony oferty, wraz z dołączonymi do niej dokumentami 

i oświadczeniami były ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y upoważnioną/e 

do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy jakakolwiek strona zostanie 

podpisana przez Wykonawcę, parafa na tej stronie nie jest już wymagana. 
 

6. Wykonawca powinien zamieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami 

oświadczeniami w następujący sposób: 

 

Oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, 

nieprzejrzystym i nienaruszonym opakowaniu / kopercie /, na której należy 

zamieścić następującą informację: Oferta przetargowa na: „Usługę pełnienia 

dozoru i ochrony mienia, obiektów i terenu Cmentarza Komunalnego w 

Częstochowie” 

Nie otwierać przed dniem 10 października 2018 roku. 

Na kopercie należy podać nazwę i adres Dostawcy. 

 

7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian 

lub wycofaniu, przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie                               

o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy umieścić w kopercie, opisanej jak 

wyżej w pkt. 6. Koperta dodatkowo musi być oznaczona określeniami: „Zmiana” lub 

„Wycofanie”. 

8. Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji co, do których Dostawca składając ofertę zastrzegł oraz 

wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

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

8.1. W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 419) 

Zamawiający uzna zastrzeżenie tajemnicy za bezskuteczne, o czym poinformuje 

Wykonawcę. 

8.2. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny być zgrupowane 

i stanowić oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: „tajemnica 

przedsiębiorstwa – tylko do wglądu przez Zamawiającego”. 

8.3. Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności 

dokumentacji z postępowania (protokołu), w tym ofert, musi wystąpić w tej sprawie 

do Zamawiającego ze stosownym wnioskiem. 
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ROZDZIAŁ XXI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 

1. Wykonawca podaje obliczoną cenę oferty /z uwzględnieniem podatku VAT / 

wypełniając odpowiednio druk „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik Nr 1 do 

SIWZ i następnie wynik ten wpisuje słownie. 

2. Cena jest ceną ryczałtową i zawiera wszystkie składniki związane z realizacją 

Umowy.  

3. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy 

realizacji zamówienia. 

4. Cena ta będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru   

najkorzystniejszej oferty. 

5. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. 

6. Wynagrodzenie za usługę może zostać ograniczone w trakcie trwania umowy o po 

10% ogólnej wartości wynagrodzenia w przypadku oddania w najem lub dzierżawę 

obiektów opisanych w punkcie 2 i 3 załącznika nr 4 lub rozwiązania trwałego zarządu 

w odniesieniu do tych obiektów. 

 

 

ROZDZIAŁ XXII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

1. Ofertę należy  składać w siedzibie Zamawiającego – Cmentarz Komunalny                              

w Częstochowie ul. Radomska 117 pokój nr 1 /sekretariat/w terminie do 10 

października 2018 roku do godziny 10.00.                                 

 

2. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie podanym w pkt. 1 

niniejszego rozdziału Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu 

oferty po terminie oraz niezwłocznie zwróci ofertę. 

 

3. Oferty będą otwierane w siedzibie Zamawiającego - Cmentarz Komunalny                             

w Częstochowie ul. Radomska 117 pokój nr 7 w dniu 10 października 2018 roku 

do godziny 10.15.                                 

 

 

ROZDZIAŁ XXIII.  INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT 

 

1. Otwarcie ofert jest jawne. 

 

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia (kwota brutto, wraz                              

z podatkiem VAT). 

 

3. Podczas otwarcia kopert z ofertami, Zamawiający poda (odczyta) imię i nazwisko, 

nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Dostawcy, którego oferta jest otwierana, a także 

informacje dotyczące ceny oferty. 

 

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

(www.ck-czestochowa.pl) informacje dotyczące: 

 

a. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

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

c. ceny ryczałtowej brutto za cały okres trwania umowy, średniego obrotu netto 

za wymagany okres oraz wykazu usług zrealizowanych według punktu 3.2.4. 

rozdziału XIII SIWZ. 

 

 

http://www.ck-czestochowa.pl/
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4.1. Wykonawca przekazuje, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy w terminie 3 dni 

od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji                            

z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, oświadczenie 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca 

może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

 

5. Zgodnie z art. 24 aa ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie 

zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza 

(najwyżej oceniona), nie podlega wykluczeniu (art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy). 

 

6. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, oferta niezgodna z ustawą Prawo 

zamówień publicznych lub nieodpowiadająca treści SIWZ, podlega odrzuceniu. 

Wszystkie przesłanki, w przypadkach których Zamawiający jest zobowiązany do 

odrzucenia oferty, zawarte są w art. 89 ustawy. 

 

 

7. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia 

przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

 

  

8. Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki, wskazane w art. 87 ust. 2 ustawy, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona. 

  

9. W przypadku, gdy złożona zostanie mniej niż jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, 

przetarg zostanie unieważniony. Zamawiający unieważni postępowanie także w 

innych przypadkach, określonych w ustawie w art. 93 ust. 1 ustawy. 

 

10. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą 

odrzuceniu, i która zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę 

punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej 

SIWZ). 

 

11. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia może 

wezwać Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do 

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

składania oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 ustawy zgodnie z pkt.   6.1 i 6.2   Rozdziału XIII SIWZ. 

 

12. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu przesyłając zawiadomienie wszystkim 

Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie stosownej informacji 

w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej pod 

następującym adresem: www.ck-czestochowa.pl 

12.1. W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, zawiadomienie o wyniku 

przetargu przesyłane do Wykonawców, którzy złożyli oferty, będzie zawierało 

informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 ustawy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ck-czestochowa.pl/
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ROZDZIAŁ XXIV.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ 

KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM 

ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

1. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi  

kryteriami:  

 

kryterium cena brutto              - 60%  

kryterium doświadczenie          - 30%  

kryterium obrót netto firmy      - 10% 

 

1.1. Kryterium cena brutto 60%       

                                                                                                              

                cena oferowana minimalna brutto 

       Cena  =     -------------------------------------------- x 60 % x 100   

                    cena badanej oferty brutto 

 

1.2. Kryterium doświadczenie - 30%. W tym celu wykonawca winien przedstawić 

referencje maksymalnie 4 zrealizowanych zamówień w ostatnich 3 latach, a jeżeli 

okres działalności jest krótszy, to w tym okresie, polegające na świadczeniu usług 

bezpośredniej ochrony fizycznej obiektu, osób i mienia w obiekcie użyteczności 

publicznej z wynagrodzeniem miesięcznym nie niższym niż 8000 PLN brutto, 

realizowane przez minimum 3 miesiące. Każda z nich otrzyma po 5  punktów – 

załącznik nr 8 do SIWZ 

 

                                             ilość referencji oferty badanej 

        Doświadczenie =     ------------------------------------------   x 30 % x 100 

                                    największa ilość referencji 

    

1.3. Kryterium obrót netto firmy – 10% w tym celu Wykonawca przedstawi informację  za  

wymagany okres od 01.01.2018 do 30.06.2018 r. wymienioną w pkt. 6.1.d 

Rozdziału XIII SIWZ 

 

                              obrót netto oferty badanej 

     Obrót netto firmy  =  ------------------------------------       x 10% x 100 

                                      największy obrót netto oferty 

Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy, z uwagi na fakt, że zostały 

złożone dwie oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli 

te oferty, do złożenia ofert dodatkowych. 

Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa, której  

wzór stanowi załącznik Nr 6 do SIWZ. Termin zawarcia umowy zostanie określony  w 

informacji o wynikach postępowania, termin ten może ulec zmianie w  przypadku złożenia 

przez któregoś z Wykonawców odwołania. O nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca 

zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego. 

 

ROZDZIAŁ XXVI.  INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI ROZLICZANIA SIĘ              

W WALUTACH OBCYCH 

 

Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie w walucie polskiej (PLN). 
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ROZDZIAŁ XXV.  INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY 

 

1. Istotne postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszej SIWZ wzór umowy 

(załączniki nr 6 do SIWZ). 

1.1. Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian postanowień zawartej umowy (tzw. 

zmiany kontraktowe) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy. 

1.2. Zmiana umowy może nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 142 ust.5 i 

art.144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy. 

1.3. Wynagrodzenie za usługę może zostać ograniczone w trakcie trwania umowy o po 

10% ogólnej wartości wynagrodzenia w przypadku oddania w najem lub dzierżawę 

obiektów opisanych w punkcie 2 i 3 załącznika nr 4 lub rozwiązania trwałego zarządu 

w odniesieniu do tych obiektów. 

1.4. Cena usługi określona przez Wykonawcę, w okresie objętym umową może ulec 

zmianie jednorazowo w roku kalendarzowym w stosunku do ceny umownej 

uwzględniając średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 

konsumpcyjnych za rok poprzedni, ustalony przez Główny Urząd Statystyczny 

opublikowany w Monitorze Polskim. 

 

2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie                                

z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, po upływie 

terminów określonych w art. 94 ustawy. 

3. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

4.    W przypadku wniesienia odwołania, aż do jego rozstrzygnięcia, Zamawiający 

wstrzyma podpisanie umowy. 

 

5.    W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed 

podpisaniem umowy należy przedłożyć umowę regulującą współpracę tych 

podmiotów (umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej). 

 

 

 

ROZDZIAŁ XXVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo 

regulują przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198 g 

ustawy). 

 

2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy przysługują Wykonawcy, 

uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes 

w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 

 

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, przysługują 

również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia 

środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień 

Publicznych. 
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Załącznik  nr 1  OFERTA 

 

.....................................................................         ........................ ,dnia .............. 

Nazwa firmy i adres (Wykonawcy) 

 

Województwo: ................................................. 

 

NIP: ............................................................... 

 

...................................................................... 
numer telefonu i faksu wykonawcy wraz z numerem kierunkowym 

 

...................................................................... 
adres e-mail dostawcy 
 

 

OFERTA 
 

Nawiązując do specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 

………………………………………..  składam ofertę wykonania zamówienia publicznego na: 

„Usługę pełnienia dozoru i ochrony mienia, obiektów i terenu Cmentarza 

Komunalnego w Częstochowie” ul. Radomska 117. 

 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących zasadach: 
 

cena brutto: ………………………………………………..………………………….zł. miesięcznie 

 

słownie .............................................................................................zł 

 

cena netto:……………………………………………………………………………...zł. miesięcznie 

 

słownie .............................................................................................zł 

 

podatek VAT w wysokości ……………………………………..…………………zł miesięcznie 

 

słownie..............................................................................................zł 

 

Cena ryczałtowa brutto za cały okres trwania umowy……………………………………. 

 Termin wykonania zamówienia i  warunki płatności – zgodnie z zapisami 

przedstawionymi w SIWZ. 

 

2.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, oraz zdobyliśmy konieczne 
informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. 
 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 
wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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4. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
projekt umowy,  został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w 

przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej 
wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 
 

5. Oświadczamy, że powierzamy/nie powierzamy wykonanie przedmiotu 
zamówienia określonego w SIWZ podwykonawcom. 
 

Podwykonawcy:…………………………………………. 
Zakres………………………………………………….. 

 

6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 

lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 
bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

                                                         

                                     …… ……..……………………………………….. 

                                  podpis osoby lub osób uprawnionych 

                                                        do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 

 

Zamawiający: 

GMINA MIASTO 

CZĘSTOCHOWA  

Ul. Śląska 11/13 

42-217 Częstochowa 

NIP 573-274-58-83 

 w imieniu którego działa 

CMENTARZ KOMUNALNY 

Ul. Radomska 117 

42-210 Częstochowa 

Wykonawca: 

…………………………………………………

…………………………………………………

……………. 
(pełna nazwa/firma, adres,  

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………….. 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługa pełnienia 

dozoru i ochrony mienia, obiektów i terenu Cmentarza Komunalnego w Częstochowie”, 

prowadzonego przez Gminę Miasto Częstochowa w imieniu której działa Cmentarz 

Komunalny ul. Radomska 117 42-210 Częstochowa, oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

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

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

 

……………………………….., dnia ………………. r.  

(miejscowość i data) 

 

         ………………………………………… 

(podpis osoby uprawnionej do 

reprezentowania Wykonawcy) 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 

spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20). Jednocześnie oświadczam, że 

w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem 

następujące środki naprawcze (procedura sanacyjna – samooczyszczenie) : 

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

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

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

……………………………………………………. 

 

…………….……………………, dnia ………….……. r.  

(miejscowość i data) 

 

         ………………………………………… 

(podpis osoby uprawnionej do 

reprezentowania Wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU: 

 

Oświadczam, iż spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w pkt. 3.1 i 3.2 rozdziału SIWZ. 

 

 

 

…………….……………………, dnia ………….……. r.  

(miejscowość i data) 
 

 
………………………………………… 

(podpis osoby uprawnionej do 

reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 
 

…………….……………………, dnia ………….……. r.  

(miejscowość i data) 

 

 

         ………………………………………… 

(podpis osoby uprawnionej do 

reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

 

 

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługa 

pełnienia dozoru i ochrony mienia, obiektów i terenu Cmentarza Komunalnego 

w Częstochowie” 

 

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania oraz w związku z wprowadzeniem nowych 

przepisów dotyczących danych osobowych (RODO) informuję co następuje: 

 

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

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

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 199  z dnia 

04.05.2016, str. 1) dalej „RODO” informuję , że: 

– administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cmentarz Komunalny w 

Częstochowie z siedzibą w Częstochowie ul. Radomska 117; 

– Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 

skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący 

sposób: 

 Pod adresem poczty elektronicznej : ck@ck-czestochowa.pl 

 Pisemnie na adres siedziby Administratora 

– Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C 

RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

pn.: „Usługa pełnienia dozoru i ochrony mienia, obiektów i terenu Cmentarza 

Komunalnego w Częstochowie” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 

– Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby lub pomioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 

ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579, z późn. zm.) dalej „ustawa Pzp”; 

– Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który 

wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt 

oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy 

szczególne stanowią inaczej; 

– Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio 

Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 

ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

– W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO 

– Posiada PANI/Pan: 

 Na podstawie art. 15 RODO prawo do 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 UE lub państwa członkowskiego);;  

mailto:ck@ck-czestochowa.pl
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 Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO; 

– Nie przysługuje Pani/Panu: 

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

osobowych; 

 Prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO; 

 Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest art.6 ust. 1 lit.c RODO. 

 

 
 

…………….……………………, dnia ………….……. r.  

(miejscowość i data) 

 

 

         ………………………………………… 

(podpis osoby uprawnionej do 

reprezentowania Wykonawcy lub 

osoby której załącznik dotyczy) 
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Załącznik Nr 4 do SIWZ  

 

 

………………………………… 

pieczęć adresowa firmy Wykonawcy 

 

 

 

                                  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

               „Usługa pełnienia dozoru i ochrony mienia, obiektów i terenu    

                                  Cmentarza Komunalnego w Częstochowie”. 

 

 

 

1.  Obiekty ul. Radomska 117 

a. pełnienie dozoru trzech obiektów kubaturowych cmentarza polegające na  

zewnętrznym zabezpieczeniu dostępu, nienaruszalności wejść, okien itp., 

b. pełnienie dozoru terenu cmentarza wraz z małą architekturą (nagrobki, zieleń, 

gazony, ławki); obszar dozoru został pokazany na załączniku Nr 10 do SIWZ,  

c. nadzorowanie i odpowiedzialność za mienie cmentarza (wyposażenie) 

znajdujące się w strefie dostępu dozorowego – zakres ten określi protokół 

spisany w dniu rozpoczęcia realizacji umowy,  

d. czas pracy ochrony:                                                                                             

    • w poniedziałek od godz.   1800 do wtorku         do godz. 700, 

    • w wtorek od godz.           1800 do środy           do godz. 700, 

    • w środę od godz.             1800 do czwartku      do godz. 700, 

    • w czwartek od godz.        1800 do piątku          do godz. 700 

    • w piątek od godz.            1800 do soboty         do godz. 700,                                                                                        

    • w sobotę od godz.           1300 do poniedziałku do godz. 700  

       oraz dni świąteczne jak w niedzielę. 

e. liczba osób dozorujących w/g oceny minimum 1 osoba, 

f. bezpośrednie obserwacje terenu cmentarza, zapobiegania aktom przemocy,  

rozboju i dewastacji, wykroczeniom przeciwko porządkowi publicznemu na   

terenie cmentarza,  a w przypadku zaistnienia takiego zdarzenia – interwencji, 

ujęcia sprawcy i przekazani  go organom  ścigania, 

g. monitorowanie obrazu z 16 kamer z możliwością zapisów przy użyciu 

rejestratora, 

h. otwieranie i zamykanie bram i furt cmentarza zgodnie z regulaminem, 

i. prowadzenie książki służby dla obiektów chronionych, wpisywaniu informacji                   

o objęciu i zdaniu dyżuru oraz wszelkich zdarzeń  zaistniałych w trakcie pełnienia 

dyżuru, jak też o stwierdzonych zagrożeniach i ryzyku, 

j. utrzymanie czystości w przydzielonym pomieszczeniu oraz utrzymanie terenu. 

W przypadku opadów śniegu występujących poza godzinami pracy pracowników 

cmentarza pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do odśnieżenia i usuwania  

gołoledzi na  fragmencie drogi od wejścia głównego na cmentarz do wejścia do 

budynku administracyjnego, aby umożliwić przejście, 

k. przyjmowanie i zdawanie obiektu pracownikom CK, 

l. wzywanie odpowiednich służb w razie potrzeby – Straż Miejska, Policja itp., 

m. posiadanie środków łączności (telefon komórkowy) umożliwiający kontakt                      

z kierownictwem CK (Koszt telefonu, jak i jego użytkowania, pokrywa 

Wykonawca), 

n. 15 razy w miesiącu (w różnych dniach w godz. 1800 do 600) udokumentowanych   

podjazdów, patrolu interwencyjnego z obejściem   obiektu, oraz 

zarejestrowaniem swojej  obecności,  

o. 4 razy w ciągu roku podczas mszy promocyjnych obecność patrolu w czasie         

2 godzin, 

p.  patrol interwencyjny gotowy na każde wezwanie osoby monitorującej, 
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q. bezzwłoczne podejmowanie działań w sytuacjach awaryjnych i zagrożeń (próby 

kradzieży i włamania, dewastacja mienia, pożar, awarie urządzeń, klęski 

żywiołowe, naruszenie regulaminu porządkowego cmentarza itp.), 

r. wyposażenie w elektroniczne systemy kontroli obchodów w obiekcie przy                     

ul. Radomskiej 117 w ilości 3 szt. 

s. udostępnianie kostnicy Cmentarza Komunalnego przy ul. Radomskiej 117 w/g 

następujących zasad: 

 otwarcie wejścia do kostnicy Cmentarza Komunalnego, 

 dopilnowanie właściwego wypełnienia formularza (Wniosek                                      

o przechowanie zwłok osoby zmarłej), 

 wskazanie wolnego miejsca kostnicy oraz wpisanie sygnatury miejsca do 

wniosku o przechowanie zwłok osoby zmarłej, 

 nadzór nad porządkiem w pomieszczeniu kostnicy podczas 

udostępniania, 

 zamknięcie wejścia do kostnicy, 

 przekazanie wypełnionych wniosków o przechowanie zwłok osoby zmarłej 

pracownikowi Cmentarza Komunalnego wraz z meldunkiem w „ Książce 

służby ochrony obiektu”,  

 sprawdzenie poprawności działania urządzeń chłodniczych. 

 

2. Obiekt ul. Krakowska 16 

Chroniony systemem alarmowym z sygnałem monitorowanym z wykorzystaniem własnych 

urządzeń niezbędnych do skutecznej ochrony. 

Jedna na dobę nocna lustracja obiektu przez patrol ( w godz. od 1800 do 600)                                      

w czasie, której należy sprawdzić zabezpieczenia: zamków bram, furtek, drzwi, okien, krat, 

zamków kłódek, oraz zarejestrować swoją obecność. Konserwacja systemu alarmowego 

należy do Wykonawcy. Wysyłanie grupy interwencyjnej do w/w lokalizacji na podstawie 

powiadomienia operatora ze stacji monitorowania. 

 Na wezwanie zgłoszone przez Zamawiającego stawienie się w ciągu 2 godzin                

z gotowością wykonania czynności umownych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa. Niespełnienie tego wymogu skutkować będzie poniesieniem przez 

Wykonawcę kosztów zastępczej ochrony obiektu. 

 

3. Obiekt ul. Cmentarna 36/38 

Chroniony systemem alarmowym z sygnałem monitorowanym z wykorzystaniem własnych 

urządzeń niezbędnych do skutecznej ochrony. Jedna na dobę lustracja obiektu przez patrol 

(w godz. od 1800 do 600) w czasie, której należy sprawdzić zabezpieczenia zamków drzwi, 

okien, krat oraz zarejestrować swoją obecność. Konserwacja systemu alarmowego przez 

Wykonawcę. Wysyłanie grupy interwencyjnej do w/w lokalizacji na podstawie 

powiadomienia operatora ze stacji monitorowania. 

Na wezwanie zgłoszone przez Zamawiającego stawienie się w ciągu 2 godzin                                          

z gotowością wykonania czynności umownych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa. Niespełnienie tego wymogu skutkować będzie poniesieniem przez 

Wykonawcę kosztów zastępczej ochrony obiektu. 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

…………………………………………….. 

         Pieczęć Wykonawcy 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Usługę 

pełnienia dozoru i ochrony mienia, obiektów i terenu Cmentarza Komunalnego w 

Częstochowie”   

Oświadczam/y, że: - z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym 

postępowaniu nie należę/ nie należymy do tej samej grupy kapitałowej                          

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

i konsumentów (Dz.U z 2017r. poz. 229)*: 

 

- wspólnie z ………………………………………………………………………………………………………………. 

należę/ należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 

16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U z 2017r. poz. 229) 

i przedkładam/y niżej wymienione dowody, że powiązania między nami nie 

prowadza do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu*: 

1. ……………………………………………………………………………………………………… 

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

3. ……………………………………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………………………………… 

 

*- niepotrzebne skreślić 

 

 

 

………………………………………….., dnia…………………….                                   …………………………………………… 

Podpis wraz z pieczęcią osoby 

uprawnionej do reprezentowania 

Wykonawcy 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 
 

UMOWA nr...................... 

 

Zawarta w dniu ……………….…… roku pomiędzy: 

Gminą Miastem Częstochowa ul. Śląska 11/13, Częstochowa, NIP 573-274-58-

83,  w imieniu której działa Cmentarz Komunalnym w Częstochowie ul. Radomska 

117, 42-210 Częstochowa, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: 

Dyrektora                -   Jarosława Wydmuch 

Główną Księgową      -   Sylwię Jędrzejczyk 

a    

Firmą …………………………………………………………………………………………………… 

NIP…………………………, REGON ……………………zwanym dalej Wykonawcą 

reprezentowanym  przez: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

o następującej treści: 

 

§ 1 

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania „Usługi pełnienia 

dozoru i ochrony mienia, obiektów i terenu Cmentarza Komunalnego w 

Częstochowie”. 

 

§ 2 

 

1. Zakres przedmiotu umowy usługi wymienionej w § 1 obejmuje: 
 

              1.Obiekty ul. Radomska 117 

a. pełnienie dozoru trzech obiektów kubaturowych cmentarza polegające na  

zewnętrznym zabezpieczeniu dostępu, nienaruszalności wejść, okien itp., 

b. pełnienie dozoru terenu cmentarza wraz z małą architekturą (nagrobki, 

zieleń, gazony, ławki); obszar dozoru został pokazany na załączniku Nr 10 

załączonego  do SIWZ,  

c. nadzorowanie i odpowiedzialność za mienie cmentarza (wyposażenie) 

znajdujące się w strefie dostępu dozorowego – zakres ten określi protokół 

spisany w dniu rozpoczęcia realizacji umowy,  

d. czas pracy ochrony:                                                                                             

 w poniedziałek od godz.   1800 do wtorku         do godz. 700, 

 w wtorek od godz.           1800 do środy           do godz. 700, 

 w środę od godz.             1800 do czwartku      do godz. 700, 

 w czwartek od godz.        1800 do piątku          do godz. 700 

 w piątek od godz.            1800 do soboty         do godz. 700,                                                                                        

 w sobotę od godz.           1300 do poniedziałku do godz. 700  

 oraz dni świąteczne jak w niedzielę. 

e. liczba osób dozorujących w/g oceny minimum 1 osoba, 

f. bezpośrednie obserwacje terenu cmentarza, zapobiegania aktom przemocy,  

rozboju i dewastacji, wykroczeniom przeciwko porządkowi publicznemu na   

terenie cmentarza,  a w przypadku zaistnienia takiego zdarzenia – 

interwencji, ujęcia sprawcy i przekazani  go organom  ścigania, 

g. monitorowanie obrazu z 16 kamer z możliwością zapisów przy użyciu 

rejestratora, 

h. otwieranie i zamykanie bram i furt cmentarza zgodnie z regulaminem, 

i. prowadzenie książki służby dla obiektów chronionych, wpisywaniu informacji   

o objęciu i zdaniu dyżuru oraz wszelkich zdarzeń  zaistniałych w trakcie 

pełnienia dyżuru, jak też o stwierdzonych zagrożeniach i ryzyku, 

j. utrzymanie czystości w przydzielonym pomieszczeniu oraz utrzymanie 

terenu. W przypadku opadów śniegu występujących poza godzinami pracy 



 
 

 

CK.250.3.2018 Strona 25 z 33 
 

 

pracowników cmentarza pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do 

odśnieżenia i usuwania  gołoledzi na  fragmencie drogi od wejścia głównego 

na cmentarz do wejścia do budynku administracyjnego, aby umożliwić 

przejście, 

k. przyjmowanie i zdawanie obiektu pracownikom CK, 

l. wzywanie odpowiednich służb w razie potrzeby – Straż Miejska, Policja itp., 

m. posiadanie środków łączności (telefon komórkowy) umożliwiający kontakt z 

kierownictwem CK (Koszt telefonu, jak i jego użytkowania, pokrywa 

Wykonawca), 

n. 15 razy w miesiącu (w różnych dniach w godz. 1800 do 600) 

udokumentowanych   podjazdów, patrolu interwencyjnego z obejściem   

obiektu, oraz zarejestrowaniem swojej  obecności,  

o. 4 razy w ciągu roku podczas mszy promocyjnych obecność patrolu w czasie 

2 godzin, 

p.  patrol interwencyjny gotowy na każde wezwanie osoby monitorującej, 

q. bezzwłoczne podejmowanie działań w sytuacjach awaryjnych i zagrożeń 

(próby kradzieży i włamania, dewastacja mienia, pożar, awarie urządzeń, 

klęski żywiołowe, naruszenie regulaminu porządkowego cmentarza itp.), 

r. wyposażenie w elektroniczne systemy kontroli obchodów w obiekcie przy ul. 

Radomskiej 117 w ilości 3 szt. 

s. udostępnianie kostnicy Cmentarza Komunalnego przy ul. Radomskiej 117 

w/g następujących zasad: 

 otwarcie wejścia do kostnicy Cmentarza Komunalnego, 

 dopilnowanie właściwego wypełnienia formularza (Wniosek o 

przechowanie zwłok osoby zmarłej), 

 wskazanie wolnego miejsca kostnicy oraz wpisanie sygnatury miejsca 

do wniosku o przechowanie zwłok osoby zmarłej, 

 nadzór nad porządkiem w pomieszczeniu kostnicy podczas 

udostępniania, 

 zamknięcie wejścia do kostnicy, 

 przekazanie wypełnionych wniosków o przechowanie zwłok osoby 

zmarłej pracownikowi Cmentarza Komunalnego wraz z meldunkiem 

w „ Książce służby ochrony obiektu”. 

 kontrolowanie poprawności działania urządzeń chłodniczych. 

 

 

2. Obiekt ul. Krakowska 16 

Chroniony systemem alarmowym z sygnałem monitorowanym z wykorzystaniem 

własnych urządzeń niezbędnych do skutecznej ochrony. 

Jedna na dobę nocna lustracja obiektu przez patrol ( w godz. od 1800 do 600)                         

w czasie, której należy sprawdzić zabezpieczenia: zamków bram, furtek, drzwi, okien, 

krat, zamków kłódek, oraz zarejestrować swoją obecność. Konserwacja systemu 

alarmowego należy do Wykonawcy. Wysyłanie grupy interwencyjnej do w/w 

lokalizacji na podstawie powiadomienia operatora ze stacji monitorowania. 

Na wezwanie zgłoszone przez Zamawiającego stawienie się w ciągu 2 godzin                 

z gotowością wykonania czynności umownych zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami prawa. Niespełnienie tego wymogu skutkować będzie 

poniesieniem przez Wykonawcę kosztów zastępczej ochrony obiektu. 

 

3. Obiekt ul. Cmentarna 36/38 

Chroniony systemem alarmowym z sygnałem monitorowanym z wykorzystaniem 

własnych urządzeń niezbędnych do skutecznej ochrony. Jedna na dobę lustracja 

obiektu przez patrol (w godz. od 1800 do 600) w czasie, której należy sprawdzić 

zabezpieczenia zamków drzwi, okien, krat oraz zarejestrować swoją obecność. 

Konserwacja systemu alarmowego przez Wykonawcę. Wysyłanie grupy 

interwencyjnej do w/w lokalizacji na podstawie powiadomienia operatora ze stacji 

monitorowania. 
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Na wezwanie zgłoszone przez Zamawiającego stawienie się w ciągu 2 godzin                 

z gotowością wykonania czynności umownych zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami prawa. Niespełnienie tego wymogu skutkować będzie 

poniesieniem przez Wykonawcę kosztów zastępczej ochrony obiektu. 

 

 

b) Strony zgodnie postanawiają, iż każdorazowo w trakcie wykonywania przedmiotu 

umowy przy przekazywaniu obiektów i terenu cmentarza pomiędzy pracownikami 

Zamawiającego i Wykonawcy następuje stosowny wpis do prowadzonej 

obowiązkowo przez Wykonawcę „Książki służby ochrony obiektu”. 

c) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia swoim pracownikom wykonującym 

zadania ochronne na obiekcie Zamawiającego jednolitego ubioru osobistego z logo 

Wykonawcy oraz imiennych identyfikatorów i wyposażenia niezbędnego do 

prawidłowego wykonywania przydzielonych im zadań. 

d) Pracowników ochrony powinna cechować wysoka kultura osobista, poprawność w 

kontaktach międzyludzkich oraz dbałość o dobre imię Zamawiającego. 

 

 

§ 3 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację określonego w § 2 

zakresu świadczonej usługi. 

2. W zakresie odpowiedzialności za mienie Zamawiającego, stwierdzone przez 

Zamawiającego nieprawidłowości (np. niedobory w stanie składników 

majątkowych itp.) będą przedmiotem postępowania wyjaśniającego, którego 

wyniki będą podstawą do materialnego wyrównania szkody. Dotyczy to strefy 

dostępu dozorowego zgodnie z protokołem spisanym w dniu rozpoczęcia 

realizacji umowy. 

3. Stwierdzone i udokumentowane przez Zamawiającego nieprawidłowości i 

straty (np. materialne) poza strefą dostępu dozorowego, a będące w strefie 

obszaru dozorowanego wyrównuje finansowo Wykonawca (dotyczy to godzin 

realizacji przez Wykonawcę usługi). 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną wobec Zamawiającego 

za szkody powstałe w mieniu Zamawiającego z winy, bądź niedbalstwa 

Wykonawcy, bądź osoby działającej w jego imieniu i zobowiązuje się posiadać 

przez cały okres trwania niniejszej umowy ważne ubezpieczenie OC 

odpowiedzialności kontraktowo-deliktowej wraz z aneksami na kolejne 

okresy. Dokument ubezpieczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

5. Prawo przeprowadzania kontroli realizacji niniejszej umowy, w tym do 

bieżącej kontroli służby ochronnej i dokumentacji ochronnej przysługuje 

Zamawiającemu. 

6. Wykonawca w toku wykonywania umowy zobowiązuje się postępować z 

dołożeniem należytej staranności, z uwzględnieniem odpowiedzialności za 

szkody w mieniu Zamawiającego spowodowane nienależytym wykonywaniem 

niniejszej umowy. 

 

 

§ 4 

1. Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego za okres jednego miesiąca ustala się w 

wysokości: 

 

brutto: ………………………………………………..………………………….zł. miesięcznie 

 

słownie .............................................................................................zł 

 

netto:……………………………………………………………………………...zł. miesięcznie 

 

słownie .............................................................................................zł 
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podatek VAT w wysokości ……………………………………..…………………zł miesięcznie 

 

słownie..............................................................................................zł 

 

2. Wykonawca do ostatniego dnia roboczego miesiąca świadczenia usługi złoży w 

siedzibie Cmentarza Komunalnego w Częstochowie, 42-210 Częstochowa,                       

ul. Radomska 117 fakturę, która płatna będzie w terminie 14 dni od daty złożenia 

na wskazane konto bankowe. 

3. Fakturę należy wystawić na: 

Nabywca: Gmina Miasto Częstochowa 

Ul. Śląska 11/13 

42-217 Częstochowa  

NIP 573-274-58-83 

Odbiorca: Cmentarz Komunalny 

Ul. Radomska 117 

42-210 Częstochowa 

4. Integralną częścią faktury będzie dołączony wydruk (potwierdzenie) z rejestratora 

pobytu. 

         § 5 

 

1. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana: 

1) stawki podatku od towarów i usług, 

2) 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, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne  

 

a zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, 

zastosowanie mają zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, określone w § 4 umowy. 

 

2. Wykonawca najpóźniej w terminie 30 dni od daty wejścia w życie przepisów 

wprowadzających zmiany, o których mowa w §5 ust. 1 , może wystąpić do 

Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w zakresie 

wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumentami 

niezbędnymi do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany mają wpływ na koszty 

wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów 

uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w 

umowie, w szczególności: 

- szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia 

Wykonawcy  oraz wykazania adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów 

wykonania umowy przez Wykonawcę, 

- 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- takimi jak np. umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie 

pracowników do ubezpieczeń. 

3. W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2, 

Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez 

przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów. 

4. Zamawiający w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie 

wobec niego pisemne stanowisko. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się 

dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy. 
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5. Zamawiający najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów 

wprowadzających zmiany, o których mowa w §5 ust. 1, 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. 

6. Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający może 

zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub 

dokumentów niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o 

których mowa w §5 ust. 1, mają 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. 3-4 stosuje się odpowiednio, z tym, że Wykonawca jest 

zobowiązany w każdym przypadku do zajęcia pisemnego stanowiska w terminie 

30 dni od dni otrzymania wniosku od Zamawiającego. 

7. Jeżeli w trakcie procedury opisanej w ust. 2-6 zostanie wykazane,  że zmiany, 

o których mowa w §5 ust. 1 uzasadniają zmianę w wysokości wynagrodzenia, 

Strony uzgodnią treść aneksu do umowy z zachowaniem zasady zmiany 

wysokości wynagrodzenia w kwocie odpowiadającej zmianie kosztów wykonania 

umowy wywołanych przyczynami określonymi w §5 ust. 1. 

8. Wykonawcy od drugiego pełnego roku obowiązywania umowy przysługuje prawo 

zwiększenia miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego o wzrost 

średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 

ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zmiana ta musi 

zostać wprowadzona aneksem do umowy i obowiązywać będzie w kolejnych 

latach. 

 

§ 6 

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość jednostronnej zmiany umowy w zakresie 

ograniczenia terminu, miejsca wykonywania usług i wynagrodzenia w sytuacji 

oddania w najem lub dzierżawę lub rozwiązania trwałego zarządu w odniesieniu do 

obiektów opisanych w § 2 punkt 2 i 3. 

Wynagrodzenie za usługę może zostać ograniczone w trakcie trwania umowy o po 

10% ogólnej wartości wynagrodzenia w przypadku oddania w najem lub dzierżawę 

obiektów opisanych w punkcie 2 i 3 załącznika nr 4 lub rozwiązania trwałego zarządu 

w odniesieniu do tych obiektów. 

 

     § 7 

 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 31 grudnia 2018r. od godziny 1500 

do dnia 31 grudnia 2021r. do godziny 1500 z zastrzeżeniem postanowień  § 

6 umowy.  

2. W dniu 31 grudnia 2018r. o godzinie 1500 odbędzie się protokolarne przekazanie 

obiektów Wykonawcy. 

     § 8 

                                                                                                                          

1. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do wykonania swoich 

obowiązków w wyznaczonym terminie, Zamawiający odstąpi od umowy, 

naliczając Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% miesięcznej wartości 

niniejszej umowy. 

2. Zamawiający może rozwiązać umowę za 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia 

na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie nie wymaga podania 

przyczyny.  

3. W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w § 6 Zamawiający dokona 

wypowiedzenia zmieniającego w części tam określonej. 
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4. Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę bez zachowania terminów 

wypowiedzenia, jeżeli Wykonawca nienależycie wykonuje umowę. 

5. Przez nienależyte wykonanie umowy rozumie się wszelkie naruszenia prawa i 

postanowień niniejszej umowy, a zwłaszcza zaniedbanie powstałe przy realizacji 

umowy ze strony Wykonawcy, które narażą na powstanie szkody w ochranianym 

mieniu lub substancji budynku, a w szczególności zaniedbanie podjęcia działań 

mających na celu ochronę mienia Zamawiającego przed kradzieżą lub 

zniszczeniem, niepodjęcie stosownych działań mających na celu zmniejszenie do 

minimum powstałych szkód bądź też niewłaściwe zabezpieczenie miejsca 

zdarzenia oraz nie powiadomienie stosownych służb o wystąpieniu zagrożenia 

lub szkody. 

6. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania 

przekraczającego wysokość kar umownych. 

§ 9 

Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie okoliczności mające wpływ 

na stan bezpieczeństwa Zamawiającego. 

Wykonawca i jego pracownicy zobowiązani są do zachowania tajemnicy dotyczącej 

wszelkich informacji i materiałów, które uzyskali w drodze realizacji niniejszej umowy. 

Obowiązek zachowania tajemnicy spoczywa na Wykonawcy i jego pracownikach 

również po rozwiązaniu umowy i ma charakter bezterminowy. 

Przed podpisaniem umowy Wykonawca wypełni załącznik nr 7 do SIWZ wskazujący 

osoby oraz zakres ich czynności oraz kwalifikacje, które będą uczestniczyły w 

wykonywaniu czynności wynikających z umowy. 

Każda z tych osób wypełni załącznik nr 3 do SIWZ dotyczący ochrony danych 

osobowych RODO. 

 

§ 10 

 

Wykonawca musi być ubezpieczony przez cały okres trwania umowy od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej 

z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000 zł (jeden 

milion złotych). Potwierdzi to polisą lub dokumentem potwierdzającym posiadanie 

ubezpieczenia oraz jego opłacenie. 

 

§ 11 

 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy pod rygorem nieważności mogą być 

wykonane wyłącznie w formie aneksu, podpisanego przez obie strony. 

 

§ 12 

W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy prawa zamówień 

publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

 

 

§ 13 

Ewentualne spory, które mogą powstać w związku z powyższą umową będą podlegały 

rozstrzygnięciu przez właściwy Sąd w Częstochowie. 

 

§ 14 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.  

                                                                         

       ZAMAWIAJĄCY                                                           WYKONAWCA 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

 

…………………………………………. 

pieczęć adresowa firmy Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

                               Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie 

 

 

Lp. Imię i Nazwisko Nr. telefonu 

kontaktowego 

Kwalifikacje 

/licencja, stopień, 

numer 

Zakres 

wykonywanych 

czynności 

 

 

    

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 

 

 

                                                                                                

 

                                                                                                              

                                                              ……………………………………………………………………. 
                                                                podpis osoby lub osób uprawnionych  
                                                                    do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CK.250.3.2018 Strona 31 z 33 
 

 

Załącznik Nr 8 do SIWZ  

 

 

…………………………………………………………. 

pieczęć adresowa firmy Wykonawcy 

 

Wykaz realizowanych lub zrealizowanych usług w obiektach użyteczności publicznej 

odpowiadających przedmiotowi zamówienia w ostatnich 3 latach przy czym 

realizowane przez przynajmniej 3 miesiące i z wynagrodzeniem miesięcznym nie 

niższym niż 8000 PLN brutto.  

 

 

         

 

 

Lp. 

 

Opis zamówienia z 

podaniem 

lokalizacji oraz zakresu 

realizowanych usług 

Okres realizacji 

data rozpoczęcia 

i zakończenia 

Zamawiający 

nazwa, adres, 

telefon 

Wartość 

miesięczna 

brutto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

                                                                    …………………………………….. 
                                                              Podpis osoby lub osób uprawnionych  
                                                                  do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik Nr 9 do SIWZ  

 

………………………………………………………. 

pieczęć adresowa firmy Wykonawcy 

 

 

 

 

Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia urządzeń 

 

 

 

 

 

 

Lp. 

 

Nazwa  urządzenia 

 

 

Uwagi 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

                                                                                

 

                                                                                     

                                                                ……………………………………………………………….. 
                                                                   podpis osoby lub osób uprawnionych  
                                                                       do reprezentowania Wykonawcy 
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                                                                                                             Załącznik nr 10 do SIWZ  

 
pieczęć adresowa firmy  
 
 

 


