
"Przewozy Regionalne" sp. z o.o. 

ul. Wileńska 14 A, 03-414 Warszawa  

 

 

 

 

Postępowanie nr PZP1-25-12/2018 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o przetargu 

 

 

                                                             ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY NIERUCHOMOŚCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Warszawa, 2018 r. – 



Ogłoszenie o przetargu (post. nr PZP1-25-12/2018) 

2 

 

SPIS TREŚCI 

 

§ 1. Słowniczek ........................................................................................................................................ 3 

§ 2. Informacje ogólne............................................................................................................................. 3 

§ 3. Opis przedmiotu Zamówienia........................................................................................................... 3 

§ 4. Termin realizacji ............................................................................................................................... 4 

§ 5. Przesłanki wykluczenia z Postępowania ........................................................................................... 4 

§ 6. Wymagania dotyczące wadium ........................................................................................................ 5 

§ 7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty ................................................................................................ 6 

§ 8. Ocena ofert ....................................................................................................................................... 7 

§ 9. Sposób porozumiewania się Stron ................................................................................................... 7 

§ 10. Termin związania z ofertą ............................................................................................................... 7 

§ 11. Sposób przygotowania oferty ......................................................................................................... 7 

§ 12. Forma, miejsce i termin złożenia ofert ........................................................................................... 8 

 

Wykaz załączników do Ogłoszenia .......................................................................................................... 8 

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia – Wzór formularza ofertowego .............................................................. 10 

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wykaz zadań ............ 12 

Załącznik nr 3 do Ogłoszenia – Wzór oświadczenia .............................................................................. 16 

Załącznik nr 4  do Ogłoszenia – Wykaz usług ........................................................................................ 17 

Załącznik nr 5  do Ogłoszenia – Wzór umowy ....................................................................................... 18 



Ogłoszenie o przetargu (post. nr PZP1-25-12/2018) 

3 

 

§ 1. 
Słowniczek 

Pojęcia i skróty użyte w niniejszym ogłoszeniu o przetargu należy odczytywać poprzez następujące 
definicje: 

1) Postępowanie – postępowanie o udzielenie zamówienia, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie 
o przetargu;  

2) Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 
prawnej, która uczestniczy w Postępowaniu lub której oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego, 
lub z którą zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia będącego przedmiotem Postępowania;  

3) Zamawiający – "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wileńskiej 14A,  
kod 03-414; KRS 0000031521 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy 1 540 606 500,00 zł; NIP 5262557278; REGON 017319719; 

4) Ogłoszenie – niniejsze ogłoszenie o przetargu; 

5) Platforma zakupowa – platforma zakupowa Open Nexus www.platformazakupowa.pl. 

§ 2. 
Informacje ogólne 

1. Przed złożeniem oferty wstępnej, Wykonawca zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z treścią 
Ogłoszenia. 

2. Postępowanie, którego dotyczy Ogłoszenie, oznaczone jest znakiem PZP1-25-12/2018 i zatytułowane jako 

„ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY NIERUCHOMOŚCI”. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na 
wyżej podane oznaczenie we wszystkich kontaktach z Zamawiającym. 

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne 
dokumenty przygotowywane w postępowaniu, jak również umowa w sprawie przedmiotowego 
zamówienia, sporządzane będą w języku polskim. 

4. Postępowanie jest prowadzone na podstawie Kodeksu cywilnego. 

5. Postępowanie składa się z dwóch etapów: 

1) złożenie oferty wstępnej w formie elektronicznej na Platformie zakupowej; 

2) negocjacje ostatecznej ceny lub aukcja elektroniczna. 

6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie złoty polski (PLN). 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

1) zmiany treści Ogłoszenia przed upływem terminu składania ofert; 

2) odrzucenia oferty (zarówno wstępnej, jak i ostatecznej), jeżeli jest ona niezgodna z przepisami prawa 
lub nie odpowiada treści Ogłoszenia, lub została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu 
na podstawie § 5 ust. 1, lub została złożona po upływie terminu na składanie ofert; 

3) unieważnienia Postępowania na każdym jego etapie (w tym również po wyborze oferty) bez podania 
przyczyny. 

8. Oferta wstępna przestaje wiązać Wykonawcę w momencie złożenia każdej kolejnej oferty w danym etapie 
Postępowania. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacji w złożonej ofercie. 

§ 3. 
Opis przedmiotu Zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony nieruchomości świadczenie przez Wykonawcę 
usług określonych w Załączniku nr 2 do Ogłoszenia. 

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części zwane dalej Zadaniami.  

3. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub więcej Zadań wymienionych poniżej.  
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4. W celu potwierdzenia jakości oferowanej usługi Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą 
kserokopię Koncesji MSW. 

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji zawiera Załącznik nr 2 i 5 do 
Ogłoszenia. 

§ 4. 
Termin realizacji  

Zamówienie obejmuje okres  od dnia 30 stycznia 2018 r. od godz. 12:00 do dnia 30 stycznia 2019 r. do 
godz. 12:00. 

§ 5. 
Przesłanki wykluczenia z Postępowania 

1. Zamawiający wykluczy z Postępowania: 

1) Wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał 
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego, co doprowadziło do 
rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

2) Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 
uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać 
za pomocą stosownych środków dowodowych; 

3) Wykonawcę, który odmówił podpisania umowy na warunkach zaoferowanych w ofercie w innym 
Postępowaniu; 

4) Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację lub którego upadłość ogłoszono, lub 
w stosunku do którego wszczęte zostało postępowanie restrukturyzacyjne lub upadłościowe;  

5) Wykonawcę, który zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

6) Wykonawcę, którego właściciela (w przypadku osób fizycznych), urzędujących członków organu 
zarządzającego (w przypadku osób prawnych), wspólników (w przypadku spółki jawnej), partnerów 
i członków zarządu (w przypadku spółki partnerskiej), lub komplementariuszy (w przypadku spółki 
komandytowej i komandytowo-akcyjnej) prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także 
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających 
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się 
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

8) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2015 r. Nr 184), złożyli odrębne oferty 
w Postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania 
uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w Postępowaniu; 

9) Wykonawcę, który złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik 
prowadzonego Postępowania; 

10) Wykonawcę, który nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert lub na przedłużony okres 
związania ofertą; 

11) Wykonawcę, który odmówił podpisania Umowy na warunkach zaoferowanych w ofercie w okresie 
5 lat przed wszczęciem Postępowania 

12) Wykonawcę, który nie spełnia następującego warunku udziału w postępowaniu – Wykonawca musi 
wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert zrealizował przynajmniej 
jedną umowę na świadczenie usług ochrony mienia: 
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a) w zakresie Zadania nr 1 o wartości co najmniej 62 000,00 PLN brutto, 

b) w zakresie Zadania nr 2 o wartości co najmniej 44 000,00 PLN brutto, 

c) w zakresie Zadania nr 3 o wartości co najmniej 44 000,00 PLN brutto, 

d) w zakresie Zadania nr 4 o wartości co najmniej 47 000,00 PLN brutto. 

2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1, jest on obowiązany 
złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty: 

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie ust. 1 – sporządzone zgodnie ze wzorem 
zawartym w Załączniku nr 3 do Ogłoszenia; 

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o ust. 1 pkt 4 – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert wstępnych; 

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 
wstępnych; 

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek 
na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert wstępnych; 

5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w ust. 1 pkt 6-7 – 
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert wstępnych; 

6) wykaz zrealizowanych usług, przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do 
Ogłoszenia wraz z referencjami potwierdzającymi należyte wykonanie usług zawartych w wykazie. 

§ 6. 
Wymagania dotyczące wadium 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium z zaznaczeniem nazwy i numeru Postępowania 
w wysokości: 

1) 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 groszy) – dla Zadania nr 1; 

2) 3 500,00 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100 groszy) – dla Zadania nr 2; 

3) 3 500,00 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100 groszy) – dla Zadania 3; 

4) 3 800,00 PLN (słownie: trzy tysiące osiemset złotych 00/100 groszy) – dla Zadania 4. 

2. Składając ofertę na więcej niż jedno Zadanie należy zsumować powyższe wartości. 

3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert wstępnych. Wadium musi obejmować 
cały okres związania ofertą. 

4. Wykonawca wnosi wadium w jednej z poniższych form, zgodnie ze swoim wyborem: 

1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Spółki; 

2) w formie  gwarancji ubezpieczeniowej; 

3) w formie gwarancji bankowej. 

5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy Zamawiającego: 

Bank Zachodni WBK S.A. 
50-950 Wrocław, ul. Rynek 9/11  

numer konta:  26 1090 1375 0000 0001 3349 1181 
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       Wadium w formie innej niż pieniężna Wykonawca winien złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Biurze 
Zakupów, Warszawa ul. Wileńska 14a, pokój nr 49, w godzinach 8:00-15:00 najpóźniej w terminie składania 
ofert. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia wadium. 

6. Wadium wnoszone w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej musi być płatne na pierwsze 
żądanie Zamawiającego, być nieodwołalne i bezwarunkowe.  

7. Zamawiający uzna wymóg wniesienia wadium w pieniądzu za spełniony, jeżeli kwota, o której mowa 
w ust. 1, wpłynie na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie składania ofert. 

8. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w ust. 1, zostanie wykluczony 
z Postępowania. 

9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po zakończeniu drugiego etapu, 
z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium 
niezwłocznie po zawarciu Umowy.  

11. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 
bankowego, na którym było one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku 
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez 
Wykonawcę. 

12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 

1) Wykonawca odmówi podpisania Umowy w sprawie niniejszego zamówienia na zaoferowanych 
warunkach, zgodnych z Ogłoszeniem; 

2) zawarcie Umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy. 

§ 7. 
Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

1. Cena oferty musi być ustalona według zasad określonych w Ogłoszeniu. 

2. Cena oferty powinna zawierać należny podatek VAT, wynikający z obowiązujących przepisów ustawy 
o podatku od towarów i usług. 

3. Cena oferty powinna być obliczona na podstawie danych zawartych w tabeli w Załączniku nr 1 do 
Ogłoszenia i powinna obejmować całkowity koszt przedmiotu zamówienia, w tym również wszystkie 
świadczenia Wykonawcy wynikające z treści Umowy stanowiącej Załącznik nr 5 do Ogłoszenia. 

4. Cena najkorzystniejszej oferty będzie stanowić maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa 
w § 2 ust. 1 umowy. Wartości zawarte w kolumnie D w Załączniku nr 1do Ogłoszenia stanowią szacunkową 
liczbę usług i służą wyłącznie obliczeniu ceny oferty, nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do 
zamówienia dokładnie takiej liczby usług. Zamawiający będzie zgłaszał  usługi zgodnie ze swoimi 
potrzebami. Wykonawca nie może wnosić żadnych roszczeń z tytułu niezlecenia przez Zamawiającego 
usług w maksymalnej liczbie, określonej w Załączniku nr 1do Ogłoszenia.  

5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
i obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia, w tym wszystkie koszty realizacji zamówienia 
określone we wzorze Umowy. 

6. Przy wyliczaniu ceny należy zaokrąglać do pełnego grosza w taki sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza 
pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyżej zaokrągla się do 1 grosza. 

7. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług. 

8. Na Platformie zakupowej w polu „Pozycje zakupowe”, w kolumnie „Cena netto/JM” należy podać cenę 
oferty, obliczoną zgodnie z ust. 2-6. 
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§ 8. 
Ocena ofert 

1. Kryterium oceny ofert jest cena oferty. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną 
złożoną w drugim etapie Postępowania przez Wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu z Postępowania na 
podstawie § 5. 

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. 

§ 9. 
Sposób porozumiewania się Stron 

1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest p. Sylwia Wasil 
(tel. 783 829 073), p. Agata Szewczyk (695 310 061) i p. Anna Rutczuk. 

2. Korespondencję w zakresie Postępowania należy przesyłać drogą elektroniczną poprzez Platformę 
zakupową.  

§ 10. 
Termin związania z ofertą 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą. 

§ 11. 
Sposób przygotowania oferty 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, a także ofert, które nie obejmują 
wykonania całego przedmiotu zamówienia. 

2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert ponoszą Wykonawcy. 

3. Oferta powinna być sporządzona na formularzach sporządzonych zgodnie ze wzorami zawartymi 
w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia. Dodatkowo należy wypełnić tabele na Platformie zakupowej zgodnie 
z wytycznymi zawartymi w § 7 ust. 8. 

4. Wraz z ofertą należy złożyć: 

1) dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 2; 

2) pełnomocnictwa do podpisania oferty i zawarcia umowy, o ile prawo takie nie wynika z dokumentów 
złożonych wraz z ofertą – treść pełnomocnictw musi jednoznacznie określać czynności, co do 
wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. W przypadku, gdyby pełnomocnictwa udzieliła 
osoba inna niż uprawniona z mocy prawa lub umowy spółki do reprezentowania Wykonawcy,  należy 
dołączyć do oferty również pełnomocnictwo do dokonania tej czynności. 

5. Skany dokumentów określonych w ust. 3 i 4, sporządzone zgodnie z wytycznymi zawartymi w ust. 6-11, 
należy złożyć poprzez Platformę zakupową.  

6. Ponadto oferta musi spełniać następujące warunki: 

1) musi być sporządzona w języku polskim, przy użyciu nośnika pisma nieulegającemu usunięciu bez 
pozostawienia śladów (maszyna do pisania, drukarka komputerowa, długopis itp.) z zachowaniem 
należytej staranności, dokładnie i precyzyjnie sformułowana, pozbawiona cech mogących wywołać 
wieloznaczność; 

2) musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub przez 
pełnomocnika; 

3) wszelkie zmiany w treści oferty (przekreślenia, poprawki, dopiski) muszą być podpisane lub 
parafowane przez Wykonawcę - w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 

7. Zamawiający uzna, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię 
i nazwisko podpisującego, a jeżeli znak ten jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska, to 
musi być uzupełniony pieczęcią lub w inny sposób umożliwiać odczytanie imienia i nazwiska 
podpisującego. 
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8. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 1, winny być złożone w  formie oryginału (podpisane przez 
osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub przez pełnomocnika) lub kopii 
poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 

9. Pełnomocnictwa, o których mowa w ust. 4 pkt 2, niniejszego paragrafu winny być złożone w  formie 
oryginału (podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub przez 
pełnomocnika) lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza. 

10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 
w przypadku, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwość, 
co do jej prawdziwości. 

11. Załączone do oferty wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być tłumaczone na język 
polski, a tłumaczenie poświadczone przez Wykonawcę. 

12. Wykonawca przed podpisaniem umowy jest zobowiązany do dostarczenia wersji papierowej wszystkich 
dokumentów określonych w ust. 3 i 4, sporządzonych zgodnie z postanowieniami ust. 6-11. 

 

§ 12. 
Forma, miejsce i termin złożenia ofert 

1. Ofertę wraz z załącznikami w formie skanu należy złożyć do dnia ……..   stycznia  2018. do godz. 13:00 na 
Platformie zakupowej. 

2. Wykonawcy zostaną poinformowani o terminie negocjacji drogą elektroniczną.  

3. Wykonawca będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy dostarczyć do Zamawiającego ostateczną 
wersję oferty wraz z załącznikami wymienionymi w § 11 ust. 4 Ogłoszenia w formie pisemnej. 

4. Wykonawca może składać pytania do Ogłoszenia za pomocą Platformy zakupowej w terminie do…. 
….01.2018 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie udzielania odpowiedzi na pytania Wykonawców 
zadane po tym terminie. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacji w złożonej ofercie. 

§ 13. 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w wysokości 5 % ceny oferty brutto w jednej lub w kilku formach: 

1) pieniądzu; 

2) gwarancjach bankowych; 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy. 

3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 
wadium na poczet zabezpieczenia. 

4. Zabezpieczenie wnoszone w innych formach niż pieniądz, Wykonawca wnosi poprzez złożenie oryginału 
dokumentu w siedzibie Zamawiającego, w Biurze Zakupów, Warszawa ul. Wileńska 14A, pokój nr 25. 

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innych formach niż pieniądz, Wykonawca jest zobowiązany 
przedstawić Zamawiającemu do akceptacji projekt takiego zabezpieczenia przed podpisaniem Umowy. 
Z jego treści musi wynikać, że wartość zabezpieczenia zostanie wypłacona bezwarunkowo, nieodwołalnie 
oraz w terminie co najwyżej 21 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zaś termin w jakim 
Zamawiający może się zwrócić do gwaranta o wypłatę zabezpieczenia, będzie upływał nie wcześniej niż 
w 30. dniu od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

Wykaz załączników do Ogłoszenia 

Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego; 

Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; 
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Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania; 

Załącznik nr 4 – Wzór wykazu usług; 

Załącznik nr 5 – Wzór umowy. 
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                                                                           Załącznik nr 1 do Ogłoszenia – Wzór formularza ofertowego 

.......................................................... 
(pieczęć Wykonawcy) 

OFERTA 
 

"Przewozy Regionalne" sp. z o.o. 
03-414 Warszawa, ul. Wileńska 14a 
 

My niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz: 

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

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

Nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy 
 (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, należy podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) 

1) Oferujemy wykonanie zamówienia w postępowaniu o nazwie „Świadczenie usług ochrony nieruchomości”                          
(nr postępowania PZP1-25-12/2018), w zakresie: 

Zadania nr 1 – świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia – Warszawa, ul. Wileńskiej 14a, /* 

Zadania nr 2 – świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia – Gniezno, ul. Mokra 15, /* 

Zadania nr 3 – świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia – Częstochowa, ulica Mochnackiego 
2/20 , /* 

Zadanie nr 4 – świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia świadczenie usług w zakresie ochrony 
osób i mienia – Racibórz, ul. Lekarska 1, /* 

 za cenę określoną w poniższej tabeli odpowiednio dla Zadania, którego dotyczy oferta: 

Zadanie nr 1 

Obiekt  Liczba godzin  
Cena jednostkowa 

roboczogodziny 
[PLN] 

Wartość 
netto 
(2x3) 
[PLN] 

Podatek 
VAT  

[PLN] 

Wartość 
brutto 
(4+5) 
[PLN] 

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

Warszawa 
ul. Wileńska 14 A 

8760 
(posterunek całodobowy) 

    

Warszawa 
ul. Wileńska 14 A 

3012 
(posterunek dzienny) 

    

CENA OFERTY    

Deklarujemy, że gwarantowana miesięczna wartość odpisu na PFRON w okresie obowiązywania umowy 

wyniesie:  ……………… % miesięcznego wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy w sprawie przedmiotowego 

zamówienia. 

U W A G A !  V i d e   c z .  I .  u s t .  3  Z a ł ą c z n i k a  n r  2  d o  O g ł o s z e n i a .  

Zadanie nr 2 

Obiekt Liczba godzin 

Cena 
jednostkowa 

netto 
[PLN] 

Wartość netto 
(2x3) 
[PLN] 

Podatek VAT  
[PLN] 

CENA OFERTY 
wartość brutto 

(4+5) 
[PLN] 

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

Gniezno 
ul. Mokra 15 

8760 
(posterunek 
całodobowy) 
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Zadanie nr 3 

Obiekt 
Liczba 
godzin 

Cena 
jednostkowa 

netto 
[PLN] 

Wartość netto 
(2x3) 
[PLN] 

Podatek VAT 
[PLN] 

CENA OFERTY 
wartość brutto 

(4+5) 
[PLN] 

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

Częstochowa 
ul.Mochanckiego 
2/20 

        8760 
(posterunek 
całodobowy) 

    

Zadanie nr 4 

Obiekt Liczba godzin 

Cena 
jednostkowa 

netto 
[PLN] 

Wartość netto 
(2x3) 
[PLN] 

Podatek VAT 
[PLN] 

CENA OFERTY 
wartość brutto 

(4+5) 
[PLN] 

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

Racibórz  
ul.Lekarska 1 

        8760 
(posterunek 
całodobowy) 

    

 

2) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Ogłoszeniem o przetargu  zwanym dalej „Ogłoszeniem”, w tym z jej 
wszystkimi załącznikami, uznając się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami 
postępowania. 

3) Zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Ogłoszeniu 
oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do Ogłoszenia, w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego. 

4) Oświadczamy, że wadium złożone zgodnie z wymogami § 6 Ogłoszenia należy zwrócić na: 

rachunek bankowy nr:………………………………………. 

nazwa banku:………………………………………………....... /*** 

5) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Ogłoszeniu, tj. przez okres 60 dni od 
upływu terminu składania ofert. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości …….zł w 
formie …………………………………… 

6) Oświadczamy, iż na stronach nr ………………………….……... niniejszej oferty znajdują się informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. /* 

7)   Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

(a) dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 2 Ogłoszenia; 

(b) pełnomocnictwo do podpisania oferty/*;  

(c) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców/*. 

8) Oświadczamy, że pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego 
zamówienia jest: /** 

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

                                           Nazwa (w przypadku osoby fizycznej –  imię i nazwisko) podmiotu oraz adres do korespondencji  

9) Przedstawiamy poniżej dane kontaktowe, poprzez które należy porozumiewać się w sprawach dotyczących 
przedmiotowego postępowania: 

imię i nazwisko ………………………………………………… tel. ………………………….…..…… e-mail ………………………… 

 
 
/*   Należy skreślić, jeśli nie dotyczy. 
/**   Wypełniają wyłącznie Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie.  
 /***  Dotyczy Wykonawców, którzy składają wadium w formie pieniężnej. W innym przypadku należy skreślić. 

 

 



Ogłoszenie o przetargu (post. nr PZP1-25-12/2018) 

12 

 

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

I. Zadanie 1 – Warszawa, ul. Wileńska 14A 

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług  w zakresie ochrony osób i mienia budynku 
biurowego, garaży, podstacji trafo oraz terenu zewnętrznego (o powierzchni 6 367,00 m

2
) wchodzących w 

skład nieruchomości, zlokalizowanej w Warszawie, przy ul. Wileńskiej 14A, zwanej dalej obiektem, 
a w szczególności: 

1) ochrona pracowników i klientów Zamawiającego znajdujących się w obiekcie we wszelkich przypadkach 
zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, w celu zapewnienia bezpieczeństwa ich życia, zdrowia 
i nietykalności osobistej, 

2) ochrona obiektu i mienia przed każdą formą usiłowania jego uszkodzenia, zniszczenia lub zaboru, 

3) profilaktyczne przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa chronionego obiektu polegającego na 
podejmowaniu działań zapobiegawczych przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu oraz 
informowanie Zamawiającego o istniejących zagrożeniach (działania w sytuacjach kryzysowych, 
w szczególności w przypadku pożaru, niekontrolowanego wypływu wody, informacji o podłożeniu 
ładunku wybuchowego, włamania lub innych działań przestępczych, zakłócania porządku publicznego w 
obiekcie), 

4) niedopuszczanie do wstępu osób nieuprawnionych na teren obiektu, zgodnie z zasadami organizacji oraz 
kontroli ruchu osobowego w obiekcie, 

5) stały całodobowy dozór i obsługa systemów zabezpieczenia technicznego i przeciwpożarowego obiektu, 
przez pracowników ochrony przeszkolonych w tym zakresie przez Zamawiającego, 

6) współpraca z Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz Zamawiającym w zakresie niezbędnym dla 
utrzymania porządku i bezpieczeństwa na terenie obiektu, 

7) w zależności od potrzeb – opracowywanie lub nowelizowanie Planu Ochrony Obiektu. 

2. Zamawiający wymaga, aby służba pracownika ochrony nie przekraczała 12 godzin w ciągu doby oraz aby 
ochrona była wykonywana: 

1) w zakresie ochrony czynnej – w systemie 7 dni w tygodniu – na jednym posterunku całodobowym 
(jednoosobowym), nadzorującym ruch osobowo-materiałowy w budynku i na parkingu znajdującym się 
na terenie obiektu, 

2) w zakresie obsługi recepcji - w dni robocze w godz. od 6
00

 do 18
00 - 

na jednym posterunku dziennym 
(jednoosobowym), nadzorującym ruch osobowo-materiałowy w budynku i na parkingu znajdującym się 
na terenie obiektu,  

3) przez umundurowanych pracowników – nie karanych, posiadających niezbędne do wykonania 
zamówienia urządzenia i wyposażenie, każdorazowo akceptowanych przez Dyrektora Biura 
Administracyjno-Gospodarczego Zamawiającego lub osobę przez niego wskazaną, 

4) zgodnie z przepisami prawa, według zasad organizacji i sprawowania ochrony obiektu określonych 
w wyciągu z Planu Ochrony Obiektu, 

5) w razie potrzeby za pomocą załogi interwencyjnej. 

3. Zamawiający wymaga, pod rygorem odrzucenia oferty, aby Wykonawca zaoferował i zadeklarował 
w ofercie, że przez cały okres obowiązywania Umowy miesięczna kwota ulgi, o której mowa w § 2 ust. 6 
Umowy, będzie wynosić co najmniej 50%

1
 miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 2 

Umowy.  

4. Zamawiający wymaga, aby co najmniej pracownik zatrudniony na posterunku dziennym był związany 
z Wykonawcą umową o pracę. 

5. Wykaz  zadań w zakresie nieruchomości: Warszawa, Wileńska 14 A: 

1) ochrona fizyczna budynku biurowego, garaży, podstacji trafo oraz terenu zewnętrznego wchodzącego 
w skład nieruchomości, na którą składają się: 

                                                      
1
 Dotyczy Zadania nr 1 – zgodnie z deklaracją Wykonawcy w ofercie. 
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a) jeden posterunek całodobowy w systemie  7 dni w tygodniu (umundurowany pracownik ochrony, 
posiadający niezbędne do wykonania urządzenia i wyposażenie), 

b) jeden posterunek dzienny, w dni robocze w godz. od 6.00 do 18.00 (pracownik umundurowany 
na posterunku dziennym), 

c) bezpośrednia i stała ochrona fizyczna, 
d) wsparcie załogi interwencyjnej, 
e) działanie w sytuacjach kryzysowych, w szczególności w przypadku pożaru, niekontrolowanego 

wypływu wody, informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego, włamania lub innych działań 
przestępczych, zakłócanie porządku publicznego w obiekcie, 

f) stały dozór sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych 
urządzeniach i systemach alarmowych, monitoringu obiektu oraz przyległego terenu, 

g) asysta przy sprzątaniu wskazanych pokoi biurowych, 
2)  prowadzenie recepcji, na którą składają się: 

a) stworzenie pozytywnego wizerunku firmy przy pierwszym kontakcie z klientem, 
b) udzielanie podstawowych informacji na temat zakresu działalności firmy, 
c) przyjmowanie, rejestrowanie, przekierowywanie interesantów w odpowiednie miejsca 

w budynku firmy, 
d) prowadzenie książek ewidencyjnych zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami 

wewnętrznymi (np. wydawanie i odbiór kluczy do pomieszczeń), 
e)    kontrola ruchu osobowo – materiałowego, 
f) wykonywanie w imieniu Zamawiającego tzw. obowiązku informacyjnego wobec osób od których 

zbierane są dane osobowe, 
g) obserwowanie i raportowanie nietypowych lub podejrzanych osób i działań. 
h) teren zewnętrzny (6.367,0 m

2
) wchodzący w skład nieruchomości jest ogrodzony, oświetlony 

i wyposażony w system telewizji dozorowej. Nieruchomość jest własnością Zamawiającego. 
 

II. Zadanie nr 2 – Gniezno Mokra 15 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług w zakresie ochrony fizycznej mienia  
obiektów znajdujących się na terenie nieruchomości Zamawiającego, zlokalizowanej  w Gnieźnie  przy ulicy 
Mokrej 15, a także ochrony fizycznej terenu zewnętrznego wchodzącego w skład tej nieruchomości. 

2. Informacja o nieruchomości: 

1) Nieruchomość usytuowana jest w Gnieźnie przy ulicy Mokre 15; na jej terenie usytuowane są: budynek 
magazynowo garażowy, budynek warsztatowo socjalny, wiata o konstrukcji stalowe, latarnie 
oświetleniowe, 10 szt. kontenerów oraz tory i rozjazdy wraz z siecią trakcyjną nad torami „Grupy 
torów 500”; obiekt nieużytkowany; 

2)  Powierzchnia łączna nieruchomości wynosi 19028 m
2
. 

3. Wymagania: 

1) jeden (jednoosobowy) posterunek całodobowy w systemie 7 dni w tygodniu (umundurowani 
pracownicy ochrony, posiadający niezbędne do wykonania urządzenia i wyposażenie), z zastrzeżeniem, 
iż czas pracy jednego pracownika ochrony Wykonawcy na tymże posterunku nie będzie przekraczał 12 
godzin w ciągu doby; 

2) bezpośrednia i stała ochrona fizyczna; 
3) nie dopuszczanie do wstępu osób nieuprawnionych na teren nieruchomości; 
4) działanie w sytuacjach kryzysowych, w szczególności w przypadku pożaru, niekontrolowanego wypływu 

wody, informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego, włamania lub innych działań przestępczych, 
zakłócanie porządku publicznego w obiekcie; 

5) wsparcie załogi interwencyjnej; 
6) obserwowanie i raportowanie nietypowych lub podejrzanych osób i działań; 
7) utrzymanie porządku i czystości na terenie zewnętrznym w szczególności chodników przyległych do 

nieruchomości; 
8) w okresie zimowym odśnieżanie ciągów komunikacyjnych oraz niezwłoczne zawiadamianie 

Zamawiającego o stwierdzeniu konieczności usunięcia sopli lodowych oraz nadmiaru śniegu z dachów; 
9) współpraca z Policją, Państwową Strażą Pożarną, Strażą Ochrony Kolei oraz Zleceniodawcą w zakresie 

niezbędnym dla utrzymania porządku i bezpieczeństwa na terenie nieruchomości. 
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III. Zadanie nr 3 – Częstochowa ul. Mochnackiego 2/20 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług w zakresie ochrony fizycznej mienia  
obiektów znajdujących się na terenie nieruchomości Zamawiającego, zlokalizowanej  w Częstochowie  przy 
ulicy Mochnackiego 2/20, a także ochrony fizycznej terenu zewnętrznego wchodzącego w skład tej 
nieruchomości. 

2. Informacja o nieruchomości: 

1) Nieruchomość usytuowana jest w Częstochowie przy ulicy Mochnackiego 2/20; na jej terenie 
usytuowane są: hale remontowe, budynki magazynowe, warsztatowe, budynek administracyjny, latarnie 
oświetleniowe oraz tory i rozjazdy; obiekt nieużytkowany; 

2) Powierzchnia łączna nieruchomości wynosi 3,5023 ha. 

3. Wymagania: 

1) jeden (jednoosobowy) posterunek całodobowy w systemie 7 dni w tygodniu (umundurowani 
pracownicy ochrony, posiadający niezbędne do wykonania urządzenia i wyposażenie), z zastrzeżeniem, 
iż czas pracy jednego pracownika ochrony Wykonawcy na tymże posterunku nie będzie przekraczał 12 
godzin w ciągu doby; 

2) bezpośrednia i stała ochrona fizyczna; 
3) nie dopuszczanie do wstępu osób nieuprawnionych na teren nieruchomości; 
4) działanie w sytuacjach kryzysowych, w szczególności w przypadku pożaru, niekontrolowanego 

wypływu wody, informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego, włamania lub innych działań 
przestępczych, zakłócanie porządku publicznego w obiekcie; 

5) wsparcie załogi interwencyjnej; 
6) obserwowanie i raportowanie nietypowych lub podejrzanych osób i działań; 
7) utrzymanie porządku i czystości na terenie zewnętrznym w szczególności chodników przyległych do   

nieruchomości; 
8) w okresie zimowym odśnieżanie ciągów komunikacyjnych oraz niezwłoczne zawiadamianie 

Zamawiającego o stwierdzeniu konieczności usunięcia sopli lodowych oraz nadmiaru śniegu z dachów; 
9) współpraca z Policją, Państwową Strażą Pożarną, Strażą Ochrony Kolei oraz Zleceniodawcą w zakresie 

niezbędnym dla utrzymania porządku i bezpieczeństwa na terenie nieruchomości. 
 

IV. Zadanie nr 4 –  Racibórz ul. Lekarska 1 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług w zakresie ochrony fizycznej mienia  
obiektów znajdujących się na terenie nieruchomości Zamawiającego, zlokalizowanej w Raciborzu  przy ulicy 
Lekarskiej 1, a także ochrony fizycznej terenu zewnętrznego wchodzącego w skład tej nieruchomości. 

2. Informacja o nieruchomości: 

1) Nieruchomość usytuowana jest w Raciborzu między ulicami Lekarską, Pocztową oraz Maskową; teren 
częściowo ogrodzony; zachodnia granica przylega do terenów linii kolejowej a wschodnia do drogi 
asfaltowo-gruntowej; obiekt w większości nieużytkowany w małej części wydzierżawiony; 

2)  Powierzchnia łączna nieruchomości wynosi 2,0735 ha. 

3. Wymagania: 

1) jeden (jednoosobowy) posterunek całodobowy w systemie 7 dni w tygodniu (umundurowani 
pracownicy ochrony, posiadający niezbędne do wykonania urządzenia i wyposażenie), z zastrzeżeniem, 
iż czas pracy jednego pracownika ochrony Wykonawcy na tymże posterunku nie będzie przekraczał 12 
godzin w ciągu doby; 

2) bezpośrednia i stała ochrona fizyczna; 
3) nie dopuszczanie do wstępu osób nieuprawnionych na teren nieruchomości; 
4) działanie w sytuacjach kryzysowych, w szczególności w przypadku pożaru, niekontrolowanego 

wypływu wody, informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego, włamania lub innych działań 
przestępczych, zakłócanie porządku publicznego w obiekcie; 

5) wsparcie załogi interwencyjnej; 
6) obserwowanie i raportowanie nietypowych lub podejrzanych osób i działań; 
7) utrzymanie porządku i czystości na terenie zewnętrznym w szczególności chodników   przyległych do 

nieruchomości; 
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8) w okresie zimowym odśnieżanie ciągów komunikacyjnych oraz niezwłoczne zawiadamianie 
Zamawiającego o stwierdzeniu konieczności usunięcia sopli lodowych oraz nadmiaru śniegu z dachów; 

9) współpraca z Policją, Państwową Strażą Pożarną, Strażą Ochrony Kolei oraz Zleceniodawcą w zakresie 
niezbędnym dla utrzymania porządku i bezpieczeństwa na terenie nieruchomości. 
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Załącznik nr 3 do Ogłoszenia – Wzór oświadczenia  

 

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

pieczęć Wykonawcy 

  

 

OŚWIADCZENIE  
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o nazwie „Świadczenie usług ochrony  
nieruchomości” (nr postępowania PZP1-25-12/2018), oświadczam, że  

 

 

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

(nazwa Wykonawcy) 

 

nie podlega wykluczeniu na podstawie § 5 ust. 1 Ogłoszenia o przetargu sporządzonego 
w przedmiotowym postępowaniu, zwanego dalej „Ogłoszeniem”. Dla potwierdzenia powyższego 
składamy wraz z ofertą dokumenty wymienione w § 5 ust. 2 Ogłoszenia. 

 

Ponadto oświadczam, że ww. podmiot: 

nie należy do grupy kapitałowej*, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (Dz. U. z 2017 r. Nr 229); 

należy do grupy kapitałowej*, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (Dz. U. z 2017 r. Nr 229), w skład której wchodzą następujące podmioty: 

………………………………………………… 

…………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                    (podpis osoby/osób uprawnionej/ych) 

  

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4  do Ogłoszenia – Wykaz usług 

………………………………….. 
pieczęć Wykonawcy 

 

 

WYKAZ USŁUG 

sporządzony w celu wykazania spełniania warunku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 11 Ogłoszenia o przetargu 
w postępowaniu (nr PZP1-25-12/2018)  o nazwie „Świadczenie usług ochrony mienia”. 

 
 

Lp. 
Przedmiot umowy  

 

Wartość umowy  

(netto)  

Daty realizacji 

umowy 

Nazwa podmiotu, na 

rzecz którego usługa 

została wykonana 

1. 2. 3. 4. 5. 

1.     

2.     

3.     

 

W załączeniu przedkładamy referencje potwierdzające, że powyższe zamówienia zostały wykonane należycie. 

 

 

 

 

……......................., DNIA .........................................    ..................................................................  
         (podpis osoby/osób upoważnionej/ych) 
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Załącznik nr 5  do Ogłoszenia – Wzór umowy 

 

 

UMOWA NR CRU-K/     /2018 

 NA ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY NIERUCHOMOŚCI (ZADANIE NR  ….)
2
 

zwana dalej „Umową”, zawarta w postępowaniu nr PZP1-25-12/2018 

 

 

"Przewozy Regionalne" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wileńskiej 14A,  

03-414 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego  

przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000031521, kapitał 

zakładowy  1 540 606 500,00 PLN,  REGON 017319719, NIP 526-25-57-278,  

reprezentowaną przez: 

1. …………………………………………………………..…………. – …………………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………..………. – …………………………………………………………………………….. 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 

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

reprezentowaną przez: 

1. …………………………………………………………..…………. – …………………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………..………. – …………………………………………………………………………….. 

 

zwaną dalej „Wykonawcą”, 

§ 1. 
Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług określonych w Załączniku nr 1 do Umowy
3
. 

2. Wykaz imienny pracowników ochrony przydzielonych do ochrony obiektu, wraz z kopiami zaświadczeń 
o niekaralności tych osób, stanowi Załącznik Nr 2 do Umowy. Wykaz ten będzie aktualizowany przez 
Wykonawcę i każdorazowo przesyłany Zamawiającemu min. 3 dni przed skierowaniem nowego pracownika 
do ochrony obiektu. Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem ujętym na liście wymaga 
natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego. 

3. Zamawiający ma prawo żądania od Wykonawcy, odsunięcia od wykonywania zleconych czynności 
pracownika, do którego fachowości lub rzetelności powziął wątpliwości, a Wykonawca zobowiązuje się 
uwzględnić to żądanie bez zbędnej zwłoki, zgodnie z wnioskiem. 

4. Obiekt zostanie przekazany Wykonawcy w dozór na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego 
podpisanego przez Strony.  

 

 

                                                      
2
 Numer zadania, którego dotyczy Umowa 

3
 Treść Załącznika nr 2 do Ogłoszenia o przetargu w części dotyczącej Zadania, którego dotyczy Umowa. 
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§ 2. 
Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługiwać będzie łącznie nie więcej niż ………..PLN 
(słownie: …………………..złotych 00/100 groszy), powiększone o należny podatek VAT.  

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za każdy miesiąc realizacji Umowy stanowi iloczyn liczby przepracowanych 
roboczogodzin w danym miesiącu i stawki za 1 roboczogodzinę usługi, przy czym stawka netto pracy 
pracownika ochrony wynosi: 

1) na posterunku całodobowym – ……. PLN (słownie: ……… 00/100 groszy),  

2) na posterunku dziennym  –…….. PLN (słownie: …….. 00/100 groszy).
4
 

Do podanych wyżej wartości doliczany będzie podatek VAT według obowiązującej stawki na dzień zapłaty 
wynagrodzenia. 

3. Wynagrodzenie będzie płatne miesięcznie z dołu, na podstawie faktury wystawionej po zakończeniu 
miesiąca, w którym były świadczone usługi, do 10. dnia następnego miesiąca kalendarzowego. Do faktury 
zostanie załączone zestawienie liczby roboczogodzin przepracowanych w danym miesiącu, zaakceptowane 
przez Zamawiającego. 

4. W treści faktury, Wykonawca zobowiązany jest zamieścić: 

1) numer Umowy, 

2) imię i nazwisko osoby wskazanej w § 3 ust. 1 pkt 1. 

5. Faktura będzie płatna przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę  w ciągu 30 dni od 
daty prawidłowo wystawionej faktury, w tym zgodnie z wymaganiami zawartymi w ust. 4.  

6. Wykonawca zobowiązuje się, z zastrzeżeniem ust. 9, przekazywać Zamawiającemu stosowny dokument 
uprawniający do skorzystania z ulgi w zobowiązaniach na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych (PFRON), tj. informację o przysługującej kwocie obniżenia, niezwłocznie po 
terminowym uregulowaniu należności przez Zamawiającego, nie później niż do ostatniego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym przypadał termin płatności za zakup usługi. Dokument, o którym 
mowa w niniejszym ustępie  będzie przesyłany w formacie PDF drogą elektroniczną na adres e-mail 
wskazany w § 3 ust. 1 pkt 1) Umowy.

5
 

7. Wykonawca gwarantuje przez cały okres obowiązywania Umowy, że miesięczna kwota ulgi, o której mowa 
w ust. 6, będzie wynosić co najmniej 50% miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2. 

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie przekaże dokumentu w terminie, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca 
zobowiązuje się do obniżenia przysługującego mu wynagrodzenia za kolejny miesiąc o kwotę ulgi, 
przysługującą Zamawiającemu za miesiąc, za który Zamawiający nie otrzymał stosownego dokumentu, 
o którym mowa w ust. 6. 

9. Częściowa zapłata za fakturę, jak również nieterminowe uregulowanie należności, nie upoważnia 
Zamawiającego do otrzymania dokumentu uprawniającego do skorzystania z ulgi na rzecz PFRON. 

10. Datą spełnienia świadczenia pieniężnego jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

11. W razie uchybienia przez Zamawiającego terminowi płatności faktury Wykonawca ma prawo żądać zapłaty 
odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. 

12. Wszelkie podatki, opłaty rejestracyjne, opłaty skarbowe, opłaty celne, składki na ubezpieczenie społeczne 
i inne opłaty nakładane na Wykonawcę i jego pracowników w związku z działalnością związaną 
z wykonywaniem przedmiotu Umowy będą ponoszone i regulowane wyłącznie przez Wykonawcę. 

13. Zamawiający ma prawo potrącić każdą bezsporną kwotę należną Zamawiającemu od Wykonawcy z kwoty 
przysługującego Wykonawcy na podstawie Umowy wynagrodzenia. 

14. Kwota należnego Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu Umowy uwzględnia wszelkie 
ryzyka i obejmuje wszelkie ewentualne roszczenia Wykonawcy związane z jej realizacją. 

                                                      
4
 Dotyczy Zadania nr 1. 

5
 Dotyczy Zadania 1. 
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15. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia Umowy nie można 
było przewidzieć rozmiaru, zakresu lub kosztów realizacji przedmiotu Umowy. 

16. Strony zgodnie ustalają, że wierzytelności powstałe w wyniku realizacji Umowy nie mogą bez pisemnej 
zgody Zamawiającego być przeniesione na osoby trzecie. Jakakolwiek cesja dokonana przez Wykonawcę 
bez uzyskania takiej pisemnej zgody Zamawiającego stanowić będzie istotne naruszenie postanowień 
Umowy, a tym samym może stanowić podstawę do jej rozwiązania z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. 

§ 3. 
Nadzór merytoryczny usługi 

1. Strony ustalają, iż osobą upoważnioną do: 

1) przekazywania Wykonawcy, w imieniu Zamawiającego, uwag oraz zaleceń dotyczących ochrony 
obiektu jest: p. ………………., tel………………;, e-mail:……………………………………………………., 

2) przyjmowania w imieniu Wykonawcy uwag i wniosków zgłaszanych na bieżąco przez Zamawiającego w 
związku z realizacją Umowy oraz do sprawowania merytorycznego nadzoru nad jej realizacją jest: p. 
………………., tel………………;, e-mail:……………………………………………………., 

2. Zmiana danych, o których mowa w ust. 1 nie stanowi zmiany Umowy, wymaga jednak pisemnego 
powiadomienia drugiej Strony. 

3. Wykonawca prowadzić będzie książkę dyżurów, do której pracownicy Wykonawcy i osoby upoważnione 
przez Zamawiającego, wpisywać będą oprócz informacji o służbie (nazwisko i imię, data i godzina służby) 
również wszelkie spostrzeżenia, uwagi oraz istotne wydarzenia związane z wykonywaniem przedmiotu 
Umowy. 

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieobecności pracownika ochrony lub jego przybycie w 
stanie uniemożliwiającym mu wykonywanie obowiązków, Wykonawca zobowiązuje się w trybie 
natychmiastowym zabezpieczyć prawidłową ochronę, w szczególności wyznaczyć odpowiednią osobę na 
zastępstwo. 

5. Zamawiający może wymagać, aby Wykonawca usunął każdego pracownika ochrony (lub spowodował jego 
usunięcie), który: 

1) uporczywie nieodpowiednio się zachowuje lub wykazuje brak staranności w wykonywaniu 
obowiązków, 

2) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, 

3) nie stosuje się do jakichkolwiek postanowień Umowy. 

6. Zamawiający ma prawo do monitorowania pracy pracowników Wykonawcy podczas pełnionej służby, 
również z wykorzystaniem systemów telewizji dozorowej. 

§ 4. 
Zobowiązania Stron 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Umowy z zachowaniem należytej staranności wymaganej przy 
tego rodzaju działalności i ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem Umowy. 

2. Wykonawca skieruje do pełnienia obowiązków ochrony obiektu pracowników, zapewniając im jednolite 
ubiory służbowe (mundury ze znakami firmowymi Wykonawcy) oraz identyfikatory osobiste z nazwą firmy 
(noszone w widocznym miejscu), uzgodnione z Zamawiającym. 

3. Osoby, którymi Wykonawca się posługuje przy wykonywaniu przedmiotu Umowy podlegają bezpośrednio 
Wykonawcy. Zamawiający może im wydać specjalne dyspozycje z pominięciem Wykonawcy, wyłącznie pod 
warunkiem odnotowania ich w książce dyżurów. Dyspozycje te będą wykonywane w przypadku, jeżeli 
mieszczą się w przedmiocie Umowy i nie kolidują z przepisami prawa. 

4. Wykonawca obowiązany jest prowadzić książki ewidencyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami 
wewnętrznymi Zamawiającego przekazanymi przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) zabezpieczenia obiektu pod względem ppoż. przed oddaniem pod dozór Wykonawcy, 



Ogłoszenie o przetargu (post. nr PZP1-25-12/2018) 

21 

 

2) zapewnienia oświetlenia terenu ochranianego obiektu. 

6. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia pracownikom Wykonawcy właściwych warunków bhp i 
ppoż., a także do udostępnienia dla ich potrzeb pomieszczeń socjalnych i urządzeń sanitarno-higienicznych. 

7. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie niezbędne do wykonania Umowy informacje i instrukcje 
w zakresie dwustronnie uzgodnionym. Zapoznanie się z ich treścią pracownicy ochrony potwierdzają 
własnoręcznym podpisem. 

8. Wykonawca zapewni pracownikom ochrony właściwe do miejsca pełnienia służby środki łączności 
niezbędne do należytej ochrony nieruchomości zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia oraz przepisami 
wykonawczymi wydanymi na jej podstawie. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania pisemnego rozkładu poszczególnych zmian na dany miesiąc 
ze wskazaniem godzin i nazwisk pracowników ochrony („Grafik”). Grafik na następny miesiąc będzie 
dostarczony Zamawiającemu przynajmniej 3 dni przed końcem danego miesiąca. O wszelkich zmianach 
Grafiku Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego na piśmie. 

10. Zamawiający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności organizacyjno-technicznej w zabezpieczeniu 
swego mienia. 

11. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje obowiązki strzeżenia mienia Zamawiającego przed 
kradzieżą, kradzieżą z włamaniem do pomieszczeń objętych strefą patrolowaną. Wykonawca w takim 
przypadku jest zobowiązany potwierdzić protokolarnie zabór materiału lub urządzeń będących 
przedmiotem ochrony. 

12. Wykonawca odpowiada materialnie za straty powstałe w wyniku zdarzeń określonych w ust. 11, chyba że 
udowodni, iż szkoda powstała mimo zachowania należytej staranności w wykonywaniu obowiązków przez 
swoich pracowników. Wykonawca zobowiązany jest do użycia wszelkich dostępnych środków w celu 
zmniejszenia szkody i zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonego mienia przed szkodą. 

13. W przypadku kradzieży, pożaru lub innych zdarzeń losowych Wykonawca zobowiązany jest do 
natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o powstałym wydarzeniu i uczestnictwa w komisji 
badającej okoliczności wydarzenia oraz oceniającej wysokość poniesionych z tego tytułu strat. 

14. Wykonawca przy realizacji obowiązków zleconych mocą Umowy wykorzystuje urządzenia zabezpieczenia 
technicznego w ochranianym obiekcie Zamawiającego. Wykaz urządzeń zabezpieczenia technicznego 
stanowi Załącznik Nr 3 do Umowy

6
. 

15. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe zgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie 
powierzonych urządzeń, o których mowa w ust. 14, a także za uszkodzenie lub zniszczenie tych urządzeń na 
skutek nieprawidłowej eksploatacji. 

16. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia stałej kontroli sprawności działania urządzeń zabezpieczenia 
technicznego. W przypadku nieprawidłowej pracy tych urządzeń lub ich awarii Wykonawca powiadamia 
niezwłocznie o tym fakcie Zamawiającego, w celu pilnego usunięcia niesprawności. 

17. Zamawiający umożliwi Wykonawcy korzystanie z telefonu obiektowego do bezpośredniego kontaktu z 
przedstawicielem Zamawiającego.  

18. Wykonawca zobowiązany jest podczas wykonywania Umowy do stosowania przepisów ustawy o ochronie 
osób i mienia i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz w zależności od zakresu 
powierzonych pracownikom ochrony czynności – wszelkich wewnętrznych instrukcji, jakie obowiązują w 
tym zakresie w siedzibie Zamawiającego, pod rygorem rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym. 
W przypadku nieprzestrzegania przepisów obowiązujących u Zamawiającego, Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania tych przepisów przez swoich 
pracowników. 

§ 5. 
Plan ochrony 

1. Wykonawca zobowiązuje się w terminie 7 dni od zawarcia Umowy do przedstawienia Zamawiającemu 
projektu planu ochrony. Przedstawiony do akceptacji projekt planu ochrony musi być zgodny z 
obowiązującymi przepisami prawa, uwzględniać charakter obiektu i jego wyposażenie techniczne służące 

                                                      
6
 Treść tego załącznika zostanie dołączona do Umowy po wyborze najkorzystniejszej oferty. 



Ogłoszenie o przetargu (post. nr PZP1-25-12/2018) 

22 

 

do zabezpieczenia mienia i osób znajdujących się na terenie obiektu. Plan ochrony winien zawierać w 
szczególności: 

1) szczegółowy opis realizacji usługi ochrony na terenie nieruchomości; 

2) instrukcję kontroli ruchu osobowo-materiałowego; 

3) instrukcję postępowania pracowników Zamawiającego oraz pracowników ochrony na wypadek pożaru, 
napadu, podłożenia ładunku wybuchowego, zagrożenia atakiem terrorystycznym, zdarzeń losowych; 

4) instrukcję postępowania na wypadek włamania i kradzieży; 

5) instrukcję dotyczącą zasad gospodarowania kluczami oraz ich przechowywania; 

6) procedurę działania grupy interwencyjnej. 

2. Zamawiający może uzupełnić zaproponowany projekt planu ochrony albo przedstawić Wykonawcy własną 
wersję planu ochrony (z wyłączeniem ingerencji w procedury działania grupy interwencyjnej Wykonawcy, o 
ile nie są one sprzeczne z obowiązującym prawem). 

3. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego planu ochrony, Wykonawca ma obowiązek wprowadzić go do 
stosowania przez przeszkolonych w tym zakresie pracowników ochrony, którzy zobowiązani są do: 

1) pełnienia służby w wyznaczonym miejscu i czasie, tj. fizycznego przebywania na terenie dozorowanym; 

2) wykonywania czynności określonych w planie ochrony z należytą starannością; 

3) działania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa w każdorazowych pracach związanych 
z aktualizacją dokumentacji dotyczącej ochrony omawianego obiektu. O zamierzonych pracach 
Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić pisemnie Wykonawcę z co najmniej 14-dniowym 
wyprzedzeniem. 

§ 6. 
Kary umowne 

1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego rażącego naruszenia przez pracowników ochrony 
obowiązków wynikających z Umowy, Wykonawca, za każde naruszenie zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 0,1 % wartości netto, o której mowa w § 2 ust. 1.   

2. W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn określonych w § 12 ust. 7, Zamawiający może żądać od 
Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 20% wartości netto, o której mowa w § 2 ust. 1. 

3. Kwoty kar umownych płatne będą przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty doręczenia noty księgowej 
zawierającej wyliczenie kary. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych 
z wynagrodzenia Wykonawcy lub w przypadku braku takiej możliwości – z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

 § 7. 
Zasady porozumiewania się Stron 

1. Strony wskazują następujące adresy dla doręczeń korespondencji związanej z umową: 

Zamawiający – 03-414  Warszawa, ul. Wileńska 14A, 

Wykonawca –  ………………………………………………………. . 

2. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia związane z Umową będą składane w formie pisemnej za 
pośrednictwem firmy kurierskiej lub osobiście za potwierdzeniem odbioru bądź listem poleconym za 
potwierdzeniem odbioru, za zastrzeżeniem § 3 ust. 1. 

3. Zawiadomienia i oświadczenia, o których mowa w ust. 2, będą uznane za otrzymane w dacie doręczenia 
przez firmę kurierską lub potwierdzenia odbioru w przypadku doręczenia osobistego, bądź listem 
poleconym, bądź w dacie upływu terminu do odbioru przesyłek awizowanych na poczcie. 
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4. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych adresowych Strona jest zobowiązana do powiadomienia drugiej 
Strony w ciągu 7 dni od ich zmiany. Do czasu otrzymania takiego powiadomienia, zawiadomienia i 
oświadczenia przesłane na dotychczasowy adres uważa się za należycie doręczone. 

§ 8. 
Zachowanie poufności 

1. Strony zobowiązują się, że wszelkie dane i informacje uzyskane w związku z wykonywaniem Umowy na 
temat stanu, organizacji i interesów drugiej Strony nie zostaną ujawnione, udostępnione lub upublicznione 
ani w części, ani w całości bez pisemnej zgody drugiej Strony, o ile nie wynika to z Umowy lub nie służy jej 
realizacji, zarówno w trakcie obowiązywania Umowy, jak i po jej rozwiązaniu. 

2. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od pracowników ochrony sprawujących ochronę obiektu stosowne 
zobowiązania o zachowaniu w tajemnicy wszelkich informacji związanych z bezpieczeństwem obiektu. 

3. Zobowiązanie określone w ust. 1. nie dotyczy informacji i danych dostępnych publicznie. 

§ 9. 
Ochrona danych osobowych 

1. Zamawiający oświadcza, że jest Administratorem zbioru danych osobowych zbieranych od osób 
wchodzących do budynku, którego ochrona stanowi przedmiot Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje środkami, doświadczeniem, wiedzą i wykwalifikowanym personelem, 
co umożliwia mu prawidłowe wykonanie usług objętych Umową, w tym należytymi zabezpieczeniami 
umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. Nr 922 z późn. zm.), zwana dalej „Ustawą”, oraz 
rozporządzenia Ministra Sprawa Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim 
powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych 
(Dz. U. Nr 100, poz. 1024), zwanego dalej „rozporządzeniem”. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada stosowną dokumentację wymaganą od podmiotu, któremu powierzono 
przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z postanowieniami Ustawy oraz rozporządzenia. 

4. Zamawiający powierza przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy w celu kontroli wejść i wyjść na 
teren budynku ochranianego, w zakresie: imię, nazwisko, nr dokumentu tożsamości. Wykonawca 
zobowiązuje się wykonywać powyższe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Wykonawca zobowiązuje się nie przetwarzać danych osobowych w innym celu i zakresie niż określonym w 
Umowie. 

6. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć innemu podmiotowi przetwarzania danych 
osobowych, o których mowa powyżej. 

7. Wykonawca w związku z ust. 4, zobowiązuje się do wykonywania w imieniu Zamawiającego tzw. obowiązku 
informacyjnego wobec osób, od których zbierane są dane osobowe. 

8. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy Wykonawcy, posiadający 
imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wystawione przez Wykonawcę. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji pracowników upoważnionych do przetwarzania 
danych powierzonych w związku z wykonywaniem Umowy. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu kopii potwierdzonych za 
zgodność z oryginałem wystawionych upoważnień, o których mowa w ust. 8. 

11. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w poufności wszystkich danych powierzonych mu w trakcie 
obowiązywania Umowy jak i po jej ustaniu oraz do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu 
w tajemnicy danych przez pracowników mających do nich dostęp, zarówno w trakcie zatrudnienia 
u Wykonawcy, jak i po jego ustaniu. 

12. Wykonawca informuje niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich: 

1) przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu; 
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2) czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych 
w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami 
państwowymi, policją lub przed sądem; 

w zakresie związanym z realizacją Umowy. 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę. 

14. Kontrole, o których mowa w ust. 13, mogą mieć charakter planowany lub doraźny. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia 
danych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzonych w wyniku przeprowadzonej kontroli, o której mowa 
w ust. 13. 

16. Wykonawca, zgodnie z art. 31 ust. 3 Ustawy ponosi odpowiedzialność za szkody, jakie powstaną wobec 
Zamawiającego lub osób trzecich w wyniku niezgodnego z Umową lub przepisami Ustawy przetwarzania 
danych osobowych. 

17. W przypadku rozwiązania lub zakończenia Umowy Wykonawca jest zobowiązany w terminie 14 dni od dnia 
rozwiązania lub zakończenia realizacji Umowy do przekazania Zamawiającemu nośników informacji 
zawierających dane osobowe. 

18. Wykonanie powierzenia przetwarzania danych osobowych odbędzie się w ramach wynagrodzenia 
określonego w § 2 Umowy. 

§ 10. 

 Ubezpieczenie 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada i będzie posiadał przez cały okres trwania Umowy ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Umowy w 

wysokości nie niższej niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy). 

2. W wykonaniu obowiązku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia 

Zamawiającemu kserokopii opłaconej polisy ubezpieczenia (wraz z dowodem opłaty składki/ składek za 

polisę) nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej Umowy. Wykonawca 

zobowiązany będzie do złożenia Zamawiającemu każdorazowo potwierdzeń każdej kolejnej opłaty raty 

składki z tytułu ubezpieczenia nie później niż 5 dni roboczych po terminie wymagalności zapłaty.  

3. W każdym przypadku gdy okres obowiązywania polisy ubezpieczenia będzie krótszy, aniżeli czas trwania 

Umowy, Wykonawca, w terminie nie później niż 10 dni roboczych przed jej wygaśnięciem, będzie 

zobowiązany do złożenia Zamawiającemu kserokopii nowej opłaconej polisy. Postanowienie ust. 2 zdanie 

drugie stosuje się odpowiednio. 

4. W przypadku niewykonania obowiązków, o których mowa w ust. 2 lub 3, Zamawiający uprawniony będzie 

do zawarcia z wybranym przez siebie ubezpieczycielem umowy ubezpieczenia do kwoty wskazanej w ust. 

1 i potrącenia kosztów związanych z jej zawarciem z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

§ 11. 
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. W celu zapewnienia należytego wykonania Umowy ustanawia się zabezpieczenie w wysokości 5 % kwoty 
łącznego wynagrodzenia Wykonawcy, tj.  .................. PLN. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostało wniesione w formie […].  

3. Zwrot zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania Umowy i uznania przez Zamawiającego 
należytego jej wykonania. 

§ 12. 
Postanowienia końcowe 

1. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia. 

2. Usługa będąca przedmiotem Umowy będzie świadczona od dnia 30 stycznia 2018 r. od godz. 12:00 do dnia 
30 stycznia 2018 roku do godz. 12:00. 
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3. Zamawiający wyłącza możliwość powierzenia podwykonawcom wykonania zamówienia w całości lub  
w części. 

4. Wszelkie zmiany w Umowie dokonywane będą za zgodą Stron w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

5. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w szczególności 
Kodeksu cywilnego.  

6. Umowa może być rozwiązana: 

1) za porozumieniem Stron w każdym czasie; 

2) przez Zamawiającego z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na 
koniec miesiąca. 

W takich przypadkach Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu faktycznie 
zrealizowanych usług bez prawa do jakichkolwiek odszkodowań. 

7. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 
rażącego naruszenia Umowy przez Wykonawcę, w tym w szczególności w przypadku gdy: 

1) Wykonawca nie rozpocznie ochrony obiektu od dnia, w którym zgodnie z Umową powinien rozpocząć 
ochronę; 

2) Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu w terminie projektu planu ochrony obiektu lub nie zgodzi 
się na wprowadzone do przedstawionego planu poprawki lub nie przyjmie przygotowanego przez 
Zamawiającego planu ochrony; 

3) Wykonawca, przez kolejne 48 godzin, nienależycie wypełnia obowiązki określone w planie ochrony lub 
Umowie  i mimo wyznaczenia przez Zamawiającego dodatkowego terminu do usunięcia 
nieprawidłowości, nie usunie przyczyn powodujących podniesienie zarzutów niewłaściwego wykonania 
Umowy; 

4) Wykonawca utraci lub zostanie ograniczone jego prawo do prowadzenia działalności gospodarczej w 
stopniu uniemożliwiającym prowadzenie usług określonych Umową; 

5) zostanie ogłoszona likwidacja lub upadłość przedsiębiorstwa Wykonawcy;  

6) w przypadku świadomego działania Wykonawcy na szkodę Zamawiającego; 

7) w terminie do 14 dni roboczych Wykonawca nie zgłosi faktu usunięcia usterek wskazanych przez 
kontrolę, o której mowa w § 9 ust. 13; 

8) nie wypełni obowiązku wynikającego z § 10; 

9) nie wypełni obowiązku wynikającego z § 2 ust. 6.
7
  

8. Wszelkie spory wynikłe z tytułu realizacji Umowy będą rozstrzygane w drodze mediacji, a w przypadku 
nieosiągnięcia polubownego rozwiązania – przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę 
Zamawiającego. 

9. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

10. Do Umowy Wykonawca załącza kserokopię Koncesji MSW. 

Wykaz załączników: 

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wykaz zadań, 

Załącznik nr 2 – Wykaz imienny pracowników ochrony przydzielonych do ochrony nieruchomości, 

Załącznik nr 3 – Wykaz urządzeń zabezpieczenia technicznego, 

Załącznik nr 4 – Kserokopia Koncesji MSW. 

 
ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

                                                      
7 Dotyczy Zadania nr 1. 
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