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Ochrona terenu i mienia PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Chorzowska 150 
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Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, Sp. z o.o. w Gliwicach, 
44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150, 

tel.: (032) 3304 600;  fax: (032) 3304 601 
adres strony internetowej: www.pkm-gliwice.com.pl 

e-mail: info@pkm-gliwice.com.pl 
 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, których wartość wyrażona w złotych 
jest mniejsza niż równowartość kwoty 750 000 euro, nie mniejsze jednak niż wartość kwoty 130 000 złotych, 

prowadzone zgodnie z postanowieniami ustawy Pzp właściwymi dla zamówień klasycznych 
o wartości mniejszej niż progi unijne. 

 
 
 
 
 

 
 

Gliwice, grudzień 2021 
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1  INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCEGO, W TYM NAZWA (FIRMA) I ADRES 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach,  
ul. Chorzowska 150, 44-100 Gliwice,  
kapitał zakładowy: 46 714 500 zł, 
nr KRS 0000102832 - Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy w Gliwicach,  
X Wydział Gospodarczy;  
NIP: 631-21-25-476; 
tel.: (032) 3304 600;   
fax: (032) 3304 601  
adres strony internetowej: www.pkm-gliwice.com.pl; 
adres e’mail: info@pkm-gliwice.com.pl 

 
 
2  KLAUZULA INFORMACYJNA RODO  
2.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  
2.1.1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. 

z siedzibą w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 150, tel. 32 330 46 00, e-mail: info@pkm-gliwice.com.pl 
2.1.2 W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych w PKM, Sp. z o.o. osobą 

właściwą do udzielenia wyjaśnień i odpowiedzi jest powołany w dniu 25.05.2018 roku  Inspektor 
ochrony danych osobowych, e-mail: iod@pkm-gliwice.com.pl 

2.1.3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego: Ochrony terenu i mienia 
PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Chorzowska 150. 

2.1.4 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 
zamówień publicznych (Dz.u.2019.2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

2.1.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat 
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

2.1.6 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;   

2.1.7 W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

2.1.8 Posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
− 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 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
2.1.9 Nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
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3  POSTANOWIENIA OGÓLNE, TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 
3.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy Pzp właściwymi dla 

zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne w trybie podstawowym tj. od art. 275 do 296 
ustawy Pzp. 

3.2 Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) została udostępniona na Platformie Zakupowej Zamawiającego. 
3.3 Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 136 ust. 1 ustawy Pzp. 
3.4 Wykonawca może dokonać wizji lokalnej przed złożeniem oferty po wcześniejszym umówieniu się na taką 

wizję. 
3.5 Zamawiający nie dopuszcza powierzenia przez Wykonawcę jakiejkolwiek części (usługi) zamówienia 

podwykonawcom. 
3.6 Treść złożonych ofert musi być zgodna z warunkami zamówienia pod rygorem ich odrzucenia, zgodnie  

z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. 
3.7 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
3.8 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

4  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
4.1 Przedmiotem zamówienia jest codzienna, całodobowa, przez wszystkie dni tygodnia, skuteczna ochrona 

terenu  i mienia PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach polegająca na: 
4.2.1. zabezpieczeniu przed przedostaniem się osób nieuprawnionych na teren PKM,  Sp. z o.o. 

w Gliwicach, 
4.2.2. ochronie mienia oraz pracowników PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach przed działaniem na jego terenie 

osób trzecich zakłócających porządek, 
4.2.3. ochronie mienia PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach przed kradzieżą i dewastacją.  
4.2.4. kierowaniu ruchem osób i pojazdów w warunkach normalnych, 
4.2.5. kierowaniu ruchem osób i pojazdów podczas sytuacji kryzysowych oraz w czasie akcji ratowniczej. 
4.2.6. ochronie oraz kontroli ruchu pojazdów na parkingach przeznaczonych do parkowania samochodów 

osobowych 
4.2 Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w punkcie 16 SWZ - Wzór umowy. 
4.3 Pojęcie „mienie PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach” oznacza: gotówkę, bilety, budynki, budowle, instalacje, systemy 

komputerowe, pojazdy, ogrodzenie, wyposażenie, sprzęt,  urządzenia, maszyny oraz zawartość magazynów 
i archiwów. 

4.4 Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tj. aktualną koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji wydaną na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 1997 
r. Nr 114, poz. 740 z późn. zm.), na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób 
i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej. 

4.5 Wykonawca musi zapewnić odpowiednią obsadę na każdej zmianie, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający 
wymaga, aby Wykonawca zapewnił 2 osobową obsadę w portierni głównej oraz 1 osobową obsadę 
w portierni przy bramie ewakuacyjnej od ul. Knurowskiej przez całą dobę, za wyjątkiem dni powszednich 
w godz. 17:00 ÷ 5:00, dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót i niedziel, dodatkowo Zamawiający wymaga 
aby jeden pracownik (czwarty pracownik) wpisany na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej 
stale patrolował teren zajezdni. Pozostali pracownicy Wykonawcy muszą spełniać co najmniej wymagania 
zawarte w art. 31 ustawy o ochronie osób i mienia oraz powinni być należycie wyposażeni, w sposób 
gwarantujący pełne, należyte i staranne wykonanie przedmiotu zamówienia oraz nadzorowani przez 
przynajmniej jedną osobę nadzorującą i kontrolującą pracę pracowników wymienionych powyżej oraz 
współpracującą z przedstawicielem Zamawiającego. 

4.6 Zamawiający nie dopuszcza do realizacji usługi osób, które będą pełnić ochronę z orzeczoną 
niepełnosprawnością ze stopniem specjalnym oraz znacznym. 

4.7 Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 79710000-4 Usługi ochroniarskie. 

 

5  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
5.1 Zamówienie będzie realizowane w terminie od dnia 11.01.2022r do dnia 31.01.2024r. 
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6  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYMAGANE OD WYKONAWCÓW: 
6.1 O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który: 

6.1.1 nie podlega wykluczeniu, tj. wobec którego nie zachodzą okoliczności określone w art. 108 ust. 1 
pkt 1-6 ustawy Pzp, z uwzględnieniem postanowień o których mowa w art. 393 ust. 4 tj. 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego Wykonawca nie podlega wykluczeniu 
w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 1 lit. h oraz w przypadku, o którym mowa w art. 
108 ust. 1 pkt 2, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie zostanie skazana za przestępstwo 
wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h. 

6.1.2 nie podlega wykluczeniu na postawie następujących dodatkowych przesłanek: 
6.1.2.1 których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1  ustawy Pzp, tj. który naruszył obowiązki dotyczące 

płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, chyba 
że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składnia wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert 
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 
spłaty tych należności. 

6.1.2.2 o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. tj. w stosunku, do którego otwarto 
likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł 
układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się 
on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w 
przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;  

6.2 Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust.1 pkt 1, 2 i 5 lub 
art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 110 ust. 2, 
z uwzględnieniem postanowień zawartych w ust. 3 tegoż artykułu. 

6.3 Spełnia warunki udziału dotyczące:  
6.3.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie precyzuje warunków w tym 

zakresie; 
6.3.2 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności przez co Zamawiający rozumie:; 

posiadanie aktualnej koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wydanej na podstawie 
ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 2020, poz. 838 z późn. zm.), na 
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie 
bezpośredniej ochrony fizycznej; 

6.3.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej, przez co Zamawiający rozumie: 
6.3.3.1 posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia 
równą co najmniej 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) 

6.3.4 zdolności technicznej lub zawodowej przez co Zamawiający rozumie: 
6.3.4.1 posiadanie wiedzy i doświadczenia, przez co Zamawiający rozumie należyte wykonanie 

w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie,  co najmniej dwóch zamówień dotyczących 
ochrony obiektów o powierzchni większej lub równej 5 ha, co należy udokumentować za 
pomocą referencji należytego wykonania zadań. Referencje muszą zawierać krótki opis 
oraz wartość  zamówienia, jego lokalizację, nazwę i adres zamawiającego oraz termin 
wykonania zamówienia. 
- dla usług wykonywanych i nie zakończonych, należy podać kwotę usług już 
zrealizowanych, wartości te będą brane pod uwagę do oceny spełnienia warunku 
dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia; 

6.3.4.2 posiadanie następujących zasobów technicznych przez co Zamawiający rozumie, 
posiadanie przez Wykonawcę: 
urządzenia łączności radiowej (krótkofalówki); szperacze halogenowe – w ilości 
zapewniającej skuteczną ochronę; własną skuteczną łączność zewnętrzną; urządzenie 
rejestrujące częstotliwość dokonywanych patroli (ilość punktów kontrolnych minimum 
5 szt.) 

6.3.4.3 posiadanie potencjału kadrowego przez co Zamawiający rozumie: 
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dysponowanie przez Wykonawcę osobami posiadającymi uprawnienia do wykonania 
przedmiotu zamówienia wynikające z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób 
i mienia (Dz.U. 2020, poz. 838 z póź. zm.), a mianowicie: 
a) co najmniej dziewięcioma osobami spełniającymi wymagania zawarte w art. 31 

ustawy o ochronie osób i mienia; 
b) co najmniej dwoma osobami wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników 

ochrony fizycznej; 
6.4 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt. 6.1 oraz 6.3, dokonana zostanie 

zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach 
wyszczególnionych w pkt. 7. Z treści ww. dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki 
Wykonawca spełnił. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji ww. dokumentów. 

 
7  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA. 
7.1 W celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w punkcie 6 Wykonawca winien złożyć: 

7.1.1 Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 112 ustawy Pzp (Załącznik A1 
do Formularza ofertowego).  

7.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa 
w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp, a także art. 109 ust. 1 pkt 1  oraz 4 ustawy Pzp. Wykonawca winien 
złożyć: 
7.2.1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy 

w okolicznościach o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp, oraz art. 109 ust. 1 pkt 1  oraz 
4 ustawy Pzp (Załącznik A2 do Formularza ofertowego). 

7.3 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących 
oświadczeń lub dokumentów: 
7.3.1 Aktualną koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wydaną na podstawie 

ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 2020 poz. 838 z późn. zm.), na 
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie 
bezpośredniej ochrony fizycznej.  
Uwaga: Z uwagi, że w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie dopuszcza udziału 

podwykonawców, Wykonawca w celu wykazania spełnienia powyższego warunku nie może 
polegać na zasobach podmiotu trzeciego. 

7.3.2 Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 
określoną przez Zamawiającego. 
Uwaga: Z uwagi, że w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie dopuszcza udziału 

podwykonawców, Wykonawca w celu wykazania spełnienia powyższego warunku nie może 
polegać na zasobach podmiotu trzeciego. 

7.3.3 Wykaz należycie wykonanych usług (Załącznik B do Formularza ofertowego) polegających na ochronie 
obiektów o powierzchni większej lub równej 5 ha w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  
obejmujących co najmniej dwa zamówienia o charakterze, zakresie i wartości porównywalnej 
z niniejszym przedmiotem zamówienia, tzn. polegających na: ochronie obiektów o powierzchni 
większej lub równej 5 ha, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 
rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź 
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; 
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych  nadal wykonywanych referencje bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
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Uwaga 1: Z uwagi, że w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie dopuszcza udziału 
podwykonawców, Wykonawca w celu wykazania spełnienia powyższego warunku nie 
może polegać na zasobach podmiotu trzeciego. 

Uwaga 2: W przypadku gdy Wykonawca realizował daną usługę wspólnie z innymi podmiotami 
np. w ramach tzw. konsorcjum, wówczas Wykonawca wskazuje rzeczywisty zakres 
realizowanej przez niego usługi. 

7.3.4 Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu 
wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami 
(Załącznik C do formularza Ofertowego); 
Uwaga: Z uwagi, że w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie dopuszcza udziału 

podwykonawców, Wykonawca w celu wykazania spełnienia powyższego warunku nie może 
polegać na zasobach podmiotu trzeciego. 

7.3.5 Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik D do Formularza 
Ofertowego). 
Uwaga: Z uwagi, że w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie dopuszcza udziału 

podwykonawców, Wykonawca w celu wykazania spełnienia powyższego warunku nie może 
polegać na zasobach podmiotu trzeciego. 

7.3.6 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w pkt 6.1.1 SWZ, 
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

7.3.7 zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 
organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

7.3.8 zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu; 

7.3.9 odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 
wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. 

 

8  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 
W SWZ 

8.1 W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się tylko elektronicznie przy 
użyciu Platformy Zakupowej Open Nexus Sp. z o.o. (dalej jako „Platforma zakupowa” lub „Platforma”) tj. 
oferta oraz wszelkie dokumenty elektroniczne, oświadczenia, wnioski lub elektroniczne kopie dokumentów, 
oświadczeń lub wniosków, o których mowa w niniejszej SWZ, składane są przez Wykonawcę za 
pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/pkm_gliwice. 

8.2 Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych 
kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w 
Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o.o. 
(https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin). 

8.3 Za datę i godzinę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 
elektronicznych kopii dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę i godzinę ich przekazania na 
Platformę zakupową Zamawiającego, co oznacza, że data i godzina określona na Platformie zakupowej jest 
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datą i godziną przyjętą przez Zamawiającego przy określaniu terminu wpływu oferty, wniosków, dokumentów 
i oświadczeń. 

8.4 Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania zawiadomienia, 
wniosku lub informacji. Potwierdzenia należy przesłać również za pośrednictwem Platformy zakupowej.  
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, Zamawiający uznaje, że 
korespondencja wysłana za pośrednictwem Platformy zakupowej, została mu doręczona w sposób 
umożliwiający Wykonawcy zapoznanie się z jego treścią. 

8.5 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji, kierując swoje zapytania do 
Zamawiającego, ze wskazaniem numeru postępowania. Zapytania powinny być składane za pośrednictwem 
Platformy Zakupowej, o której mowa w pkt. 7.1. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień na zasadach, o 
których mowa w art. 135 ust. 2 ustawy Pzp. 

8.6 Zamawiający zwraca się z prośbą, aby zapytania zostały również przesłane w wersji edytowalnej. 
8.7 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 

specyfikacji warunków zamówienia. Dokonaną zmianę SWZ Zamawiający udostępni na Platformie Zakupowej. 
8.8 Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 

o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża 
termin składania ofert oraz zamieszcza informację na Platformie Zakupowej. 

8.9 Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej 
propozycje wariantowe podlegać będzie odrzuceniu. 

8.10 Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować zamówienie z 
najwyższą starannością. 

8.11 Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są pracownicy Zamawiającego: 
Izabela Skiba - kierownik Działu Inwestycji Remontów i Utrzymania Zakładu, tel.: 32 33 04 660 lub 
600 921 019; 
Daria Cisło – insp. ds. infrastruktury technicznej i ochrony środowiska, tel.: 32 33 04 661 

 

9  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  
9.1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości co najmniej 

27 000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100). 
9.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Dokument polecenia dokonania przelewu 

nie jest dowodem dokonania wpłaty - potwierdzeniem dokonania wpłaty jest uznanie kwotą wadium 
rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

9.3. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy 
Pzp.  

9.4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, zgodnie z art. 97 ust. 7 ustawy Pzp. 
9.5. Wadium w pieniądzu wnosi się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego na konto BNP Paribas 

Bank Polska S.A. 74 1600 1172 0002 3304 9488 6150, podając na poleceniu przelewu informację: „Wadium 
– Ochrona terenu i mienia PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Chorzowska 150, nr sprawy: 
PKM/UZP/TR/01/2021". 

9.6. Wadium w formach innych niż pieniężna winno być wniesione za pośrednictwem platformy, Zamawiający 
wymaga złożenia dokumentu w formie elektronicznej, z zastrzeżeniem, iż będzie on podpisany 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia. 

9.7. Dokument gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej, poręczenia powinien zawierać nieodwołalne 
zobowiązanie wypłaty kwoty określonej w gwarancji/poręczeniu na pierwsze, pisemne żądanie 
Zamawiającego, w przypadku zaistnienia przesłanek dla zatrzymania wadium określonych w art. 98 ust. 6 
ustawy Pzp, bez jakichkolwiek dodatkowych warunków. 

9.8. Zamawiający zwraca wadium w przypadkach, o których mowa w art. 98 ust. 1 oraz 2 ustawy Pzp 
z uwzględnieniem postanowień o których mowa w art. 98 ust. 3 ustawy Pzp. 

9.9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je zgodnie z art. 98 ust. 4  ustawy Pzp. 
9.10. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi 

lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. 
9.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. 

mailto:info@pkm-gliwice.com.pl


Ochrona terenu i mienia PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Chorzowska 150 
nr sprawy: PKM/UZP/TR/01/2021 

str.9. 

 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, Sp. z o.o. w  Gliwicach ul Chorzowska 150, 44-100 Gliwice 

tel. 32 330 4600; fax 32 330 4601; e-mail: info@pkm-gliwice.com.pl; www.pkm-gliwice.com.pl 

 

10  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
10.1 Wykonawca jest związany ofertą 90 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 14.03.2022r. przy 

czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 
10.2 W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą 

wskazanego w pkt. 10.1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do 
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy 
niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego 
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

10.3 Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 
 

 

11  FORMA ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

11.1 Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/pn/pkm_gliwice/ w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania  do dnia 14.12.2021r. do godz. 10:00. 

11.2 Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty. 

11.3 Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia  wszystkich wymaganych załączników 
należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

11.4 Oferta musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca 
powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności 
wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust. 2 Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 sporządza się, pod rygorem nieważności, 
w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

11.5 Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania 
oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została 
zaszyfrowana i złożona. 

11.6 Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się 
 na stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

 

12  INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT 
12.1 Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po 

dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 
12.2 Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, 

która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert 
następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 

12.3 Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania. 

12.4 Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

12.5 Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informacje o: 

− nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 
gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

− cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
12.6 Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl w sekcji 

,,Komunikaty”. 
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13  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  
13.1 Cenę oferty należy podać w sposób określony w Formularzu Ofertowym. 
13.2 Cena jednostkowa ustalona w Formularzu Ofertowym obowiązuje na okres ważności umowy i będzie 

podlegać zmianom tylko w zakresie opisanym we wzorze umowy. 
13.3 Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem 

elementów niezbędnych do wykonania umowy. 
13.4 Rozliczenia między stronami odbywać się będą w złotych polskich. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której 

wybór prowadziłby do obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku 
od towarów i usług w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub/i importu usług, Zamawiający 
w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami i tak uzyskaną cenę porówna z cenami pozostałych 
ofert zawierających podatek VAT.  
 
 

14  KRYTERIA OCENY OFERT 
14.1 Zamawiający ustala następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

 
Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej będzie stosował wyłącznie kryterium ceny – waga 100% 
zgodnie ze wzorem:  

 
Oferta zawierająca najniższą cenę (spośród ofert nie odrzuconych) uzyska 100 pkt, następne kolejne oferty 
odpowiednio, proporcjonalnie mniej wg formuły: 
 

 
 

 

 

15  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU 
ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO;  

15.1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:  
15.1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę 
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są 
miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 
przyznaną ofertom; 

15.1.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym. 
15.2. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:  

15.2.1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 
15.2.2. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę 
kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 

15.2.3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć; 

15.2.4. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie 
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

15.3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie 
wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Informacja o 
unieważnieniu postepowania zostaje niezwłocznie udostępniona na Platformie. 

15.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny albo unieważnić postępowanie. 
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16  WZÓR UMOWY - ISTOTNE POSTANOWIENIA 
 

Zawarta w Gliwicach w dniu ....................... roku i obowiązująca od dnia ……….  roku pomiędzy: 
 

PRZEDSIĘBIORSTWEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ  
SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W GLIWICACH 
z siedzibą w: Gliwicach, ul. Chorzowska 150,  
działającym na podstawie wpisu do rejestru Sądu Rejonowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000102832, 
NIP: 631-21-25-476, kapitał zakładowy: 46 714 500 zł, 
w imieniu i na rzecz którego działają: 

- ………………….. – …………………….., 
- ………………….. – …………………….., 

 
zwanym dalej Zamawiającym, 
oraz: 
………………………………………………………….. 
z siedzibą w: ………………………………………. 
działającym na podstawie wpisu do …………………………………………, 
NIP: …………………, kapitał zakładowy: …………….., 
w imieniu i na rzecz którego działają: 

- ………………….. – …………………….., 
- ………………….. – …………………….., 

zwaną dalej Wykonawcą. 
 
 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do codziennej (przez wszystkie dni tygodnia), całodobowej, 

skutecznej ochrony terenu i mienia PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach (zwanej dalej przedmiotem umowy), 
polegająca na: 
a) zabezpieczeniu przed przedostaniem się osób nieuprawnionych na teren PKM,  Sp. z o.o. w Gliwicach, 
b) ochronie mienia oraz pracowników PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach przed działaniem na jego terenie osób 

trzecich zakłócających porządek, 
c) ochronie mienia PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach przed kradzieżą i dewastacją, 
d) kierowaniu ruchem osób i pojazdów w warunkach normalnych, 
e) kierowaniu ruchem osób i pojazdów podczas sytuacji kryzysowych oraz w czasie akcji ratowniczej, 
f) ochronie oraz kontroli ruchu pojazdów na parkingach przeznaczonych do parkowania samochodów 

osobowych. 
2. Wykonawca świadczyć będzie swoje usługi uwzględniając: 

a) charakter i specyfikę działalności Zamawiającego, 
b) specyfikę i stopień zagrożeń, 
c) istniejący stan technicznego zabezpieczenia ochranianego terenu i mienia. 

3. Pojęcie „mienie PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach” oznacza: gotówkę, bilety, budynki, budowle, instalacje, systemy 
komputerowe, pojazdy, ogrodzenie, wyposażenie, sprzęt (urządzenia), maszyny oraz zawartość magazynów 
i archiwów.  

 
§ 2 

Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej będącej przedmiotem 
niniejszej umowy – na podstawie koncesji             
....................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
(nr, z dnia, wydanej przez .) 
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§ 3 
1. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że posiada kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności oraz zasoby kadrowe, 

potencjał gospodarczy, niezbędne środki techniczne, środki łączności, a także środki finansowe do świadczenia 
usług objętych niniejsza umową. 

2. Wykonawca oświadcza, że osoby które będą wykonywać zamówienie nie mają orzeczenia o 
niepełnosprawności ze stopniem specjalnym oraz znacznym. 

3. Osoby skierowane do wykonywania zamówienia na terenie Zamawiającego muszą posiadać aktualne 
zaświadczenie lekarskie potwierdzające samodzielną zdolność do pracy na stanowisku. 

4. W przypadku podejrzenia, że osoby wykonywujące zamówienie mają orzeczone stopnie niepełnosprawności 
wskazane w ust 2, Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów potwierdzających stopień 
niepełnosprawności. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy z najwyższą profesjonalną starannością. 
 

§ 4 
1. Do szczegółowych zadań wykonujących umowę pracowników ochrony należy między innymi: 

a) otwieranie i zamykanie furtek i bram wjazdowych (szlabanów), 
b) kierowanie ruchem osób i pojazdów (w tym kierowanie podczas sytuacji kryzysowych i akcji ratowniczych), 
c) kontrola pojazdów i osób przybywających na teren oraz opuszczających teren PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach 

oraz kontrola bagażu podręcznego – zgodnie z zasadami przyjętymi w PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach.  
d) kontrola stanu autobusów wjeżdżających i wyjeżdżających na i z terenu Zamawiającego między innymi 

w celu stwierdzenia miejsca wystąpienia ewentualnej kradzieży w pojazdach i dewastacji pojazdów lub ich 
części, jak również przebywania osób trzecich w autobusie. Kontrola ma polegać na sprawdzeniu wnętrza 
autobusu zarówno przy wjeździe jak i wyjeździe z zajezdni, jak również oględziny autobusu z zewnątrz. W 
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym 
niezwłocznie Dyspozytora Zamawiającego,  

e) reagowanie oraz podejmowanie odpowiednich działań w przypadku włączenia się systemów alarmowych, 
zainstalowanych na terenie PKM,  

f) obsługa biura przepustek: 

– wystawianie przepustek; 

– dokonywanie okresowych rozliczeń przepustek; 

– stosowanie systemu przepustek dla ruchu materiałów i innych składników rzeczowych oraz ruchu 
osobowego, zgodnie z zasadami obowiązującymi w PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach, 

g) protokolarne przejmowanie i przekazywanie stanu zamknięć i zabezpieczeń obiektów, magazynów 
i pomieszczeń od uprawnionych użytkowników w godzinach ich zamknięcia i otwarcia (ustalonych 
z użytkownikami) – o ile nastąpi taka konieczność, 

h) przyjmowanie oraz wydawanie, kluczy z pomieszczeń biurowych i innych oraz ich właściwe nadzorowanie, 
przechowywanie i zabezpieczenie,  

i) dozorowanie terenu i obiektów, bram, furtek, zamknięć i plomb, przyłączy i instalacji, 
j) patrolowanie terenu i obiektów PKM oraz jego ogrodzenia z jednoczesną rejestracją (na urządzeniach 

rejestrujących) częstotliwości patroli (data, godzina, miejsce), minimum 2 razy w ciągu godziny od 17:00 do 
5:00 w dni powszednie, zaś w dni ustawowo wolne od pracy oraz w soboty i niedziele minimum 2 razy w 
ciągu godziny przez całą dobę. 

k) zgłaszanie Zamawiającemu i odnotowywanie faktu nie działania urządzeń oświetleniowych, lub innych 
uszkodzeń na obiekcie; 

l) doraźna ochrona pracowników i mienia kasy (nie obejmuje konwojowania transportu biletów i gotówki – 
usługa ta świadczona jest na podstawie odrębnej umowy), 

m) nadzorowanie osób, które wchodzą na teren Zamawiającego w celu złożenia skargi,  
n) informowanie Zamawiającego o liczbie osób, przebywających na terenie PKM i uprawnionych do wstępu 

bez uprzedniego uzyskania przepustek jednorazowych, w przypadku zaistnienia bezpośredniego zagrożenia 
życia i zdrowia człowieka, albo mienia oraz konieczności rozpoczęcia natychmiastowego działania. Osobami 
tymi mogą być: 

– funkcjonariusze Policji,  

– pracownicy Straży Pożarnej,  

– członkowie formacji Obrony Cywilnej,  

– pracownicy Pogotowia Ratunkowego,  
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– pracownicy Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska,  

– pracownicy służb ochrony radiologicznej. 
o) właściwe postępowanie przy obsłudze jednostek kontrolujących, wchodzących na teren Zamawiającego – 

zgodnie z zasadami przyjętymi w PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach, 
p) wpisywanie w karcie drogowej godziny wyjazdu autobusu z zajezdni oraz godziny zjazdu autobusu 

do zajezdni (wpis należy dokonać w chwili wyjazdu oraz zjazdu),   
q) sprawdzenie każdorazowo czy osoba wyprowadzająca autobus z terenu PKM jest pracownikiem PKM, Sp. z 

o.o. w Gliwicach,  
r) postępowanie, zgodnie z obowiązującą u Zamawiającego procedurą zgłaszania pracownikom ochrony 

zaginięcia mienia na terenie zajezdni PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach,  
s) odpowiednie postępowanie z rzeczami znalezionymi w autobusach – zgodnie z zasadami przyjętymi 

w PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach, 
t) dozorowanie poniżej wyszczególnionych parkingów przeznaczonych dla samochodów osobowych - zgodnie 

z zasadami przyjętymi w PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach,  

– zewnętrznego parkingu samochodów osobowych, usytuowanego przy wjeździe do zajezdni oraz przy 
ul. Knurowskiej, przylegającego do terenu Zamawiającego (dzierżawionego od UM Zabrze); 

– wewnętrznego parkingu samochodów osobowych. 
2. Dozorowanie parkingów obejmuje między innymi całodobowe wykonanie następujących czynności: 

a) obsługa bramy wjazdowej na parking, 
b) bieżąca kontrola terenu parkingu, 
c) kontrola pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z terenu parkingu oraz terenu zajezdni, 
d) kontrola zezwoleń uprawniających do wjazdu na teren zajezdni oraz do parkowania na terenie parkingu, 
e) kontrola ilości samochodów wjeżdżających na parking, w celu niedopuszczenia do przepełnienia parkingu. 

 
§ 5 

1. Wykonawca zapewni: 
a) 2 osobową obsadę w portierni głównej oraz 1 osobową obsadę w portierni przy bramie ewakuacyjnej od 

ul. Knurowskiej przez całą dobę, 
b) dodatkowo jedną osobę (czwarty pracownik), który będzie stale patrolował teren zajezdni w dni 

powszednie w godz. 17:00 ÷ 5:00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy oraz w soboty i niedziele. 
2. Pracownicy o których mowa w ust. 1 pkt a) muszą spełniać co najmniej wymagania zawarte w art. 31 ustawy o 

ochronie osób i mienia. 
3. Pracownik o którym mowa ust. 1 pkt b)  w  musi być wpisany na listę kwalifikowanych pracowników ochrony 

fizycznej. 
4. Wszyscy pracownicy Wykonawcy powinni być należycie wyposażeni, w sposób gwarantujący pełne, należyte i 

staranne wykonanie przedmiotu zamówienia m.in. w urządzenia łączności radiowej (krótkofalówki), szperacze 
halogenowe – w ilości zapewniającej skuteczną ochronę. 

5. Wykonawca zapewni przynajmniej jedną osobę nadzorującą i kontrolującą pracę pracowników wymienionych 
powyżej oraz współpracującą z przedstawicielem Zamawiającego. 

6. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy przy użyciu własnego sprzętu, urządzeń i wyposażenia.  
7. Wykonawca zainstaluje na własny koszt na terenie PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach urządzenie  rejestrujące 

częstotliwość dokonywanych patroli (ilość punktów kontrolnych - minimum 5 szt.). Wykonawca uzgodni 
z Zamawiającym miejsca zainstalowania punktów kontrolnych oraz harmonogram dokonywania patroli. 
Wykonawca jest zobowiązany przekazywać Zamawiającemu, na jego żądanie, dokumenty odzwierciedlające 
rejestrowanie częstotliwości dokonywanych patroli.  

8. Wykonawca zapewni aby pracownicy ochrony posiadali identyfikatory oraz jednolite (wyróżniające) 
ubiory/umundurowanie firmowe. 

9. Wykonawca zobowiązany jest posiadać własną, skuteczną łączność zewnętrzną, umożliwiającą w razie 
konieczności natychmiastowe powiadomienie  Zamawiającego, Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia 
Ratunkowego, Pogotowia Energetycznego, Wod.-Kan. i Gazowego. 

 
 

§ 6 
1. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) prowadzenia Dziennika Służby oraz sporządzania codziennego Raportu Służbowego. W dokumentach tych 
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należy odnotowywać między innymi: czas pracy, godziny przejęcia i zdania służby oraz zaistniałe zdarzenia, 
b) sporządzania miesięcznych planów służb i przekazywania ich kopii Zamawiającemu na 3 dni przed terminem 

ich obowiązywania oraz informowania Zamawiającego o każdorazowej zmianie pracowników ochrony 
dedykowanych do realizacji umowy, 

c) ubezpieczenia pracowników ochrony od następstw nieszczęśliwych wypadków mogących wydarzyć się 
w związku z wykonywaniem zadań będących przedmiotem niniejszej umowy, 

d) posiadania przez cały okres obowiązywania umowy aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności. Kopię polisy należy przedstawić Zamawiającemu; 

e) utrzymania przekazanego do użytkowania mienia PKM, w należytym porządku i czystości oraz sprawności, 
f) pisemnego informowania Zamawiającego o występujących nieprawidłowościach w zakresie zabezpieczenia 

mienia, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, itp., a zwłaszcza niewłaściwego zabezpieczenia obiektów. 
2. W przypadku zaistnienia nadzwyczajnych zdarzeń na terenie PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach Wykonawca zapewni 

stawienie się własnej grupy interwencyjnej w ciągu 10 minut od momentu telefonicznego powiadomienia. 
3. Zasady ochrony danych osobowych, zgodne z RODO, w trakcie wykonywania niniejszej umowy, określa 

Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

       
§  7 

1. Zamawiający udostępni pracownikom Wykonawcy pomieszczenia niezbędne do pełnienia służby, tj.: 
a) budynek portierni głównej, 
b) budynek portierni przy bramie ewakuacyjnej, od strony ul. Knurowskiej w Zabrzu (kontener – stróżówka), 
c) sanitariaty. 

2. Zamawiający zapewni środki łączności przewodowej (będące własnością Zamawiającego), tj.: 
a) telefoniczną łączność wewnętrzną – bezpłatnie, 
b) telefoniczną łączność zewnętrzną  – odpłatnie zgodnie z taryfą operatora. 

3. Zamawiający przekaże pomieszczenia, wyposażenie i urządzenia na podstawie protokołu przekazania. 
 

§  8 
Zamawiający będzie dokonywał kontroli pracowników ochrony w trakcie wykonywania zadań, w zakresie sposobu 
wykonywania postanowień niniejszej umowy, a ewentualne uwagi będzie zgłaszał pisemnie Wykonawcy.  
  

§ 9 
Przekazanie Wykonawcy, terenu oraz mienia Zamawiającego, nastąpi w dniu …………………….  
 

§ 10 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody w mieniu, w tym kradzieże, dewastacje, 

rozboje oraz włamania powstałe na terenie chronionym (łącznie z ogrodzeniem) w pełnej wysokości, 
niezależnie od odpowiedzialności swego ubezpieczyciela. 

2. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność zarówno wobec Zamawiającego jak i osób trzecich, za skutki 
zaniechań lub działań podejmowanych przez swoich pracowników w trakcie wykonywania obowiązków 
wynikających z niniejszej umowy. 

3. W wypadku wystąpienia z roszczeniami wobec Zamawiającego z tytułu działań lub zaniechań Wykonawcy lub 
osób, za które ponosi on odpowiedzialność, Zamawiającemu  przysługiwać będzie wobec Wykonawcy prawo 
regresu w pełnej wysokości.  

 
§ 11 

Strony zobowiązane są do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej 
umowy, w tym w szczególności mających wpływ na stan bezpieczeństwa chronionego obiektu. 

 
§ 12 

1. Za wykonanie całości prac będących przedmiotem Umowy strony ustalają ryczałtowe wynagrodzenie 
w kwocie: 

- netto ………….. zł, słownie: ………………………………………………………………; 
- podatek VAT (……%)  ……… zł, słownie: ………………………………………………; 
- brutto ……………… zł, słownie: ……………. ……………………………………………. 
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2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne po odebraniu usługi i podpisaniu protokołu odbioru 
końcowego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu wystawionej przez Wykonawcę faktury 
VAT, na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Rachunek ten musi znajdować się w prowadzonym 
elektronicznie przesz Ministerstwo Finansów „Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 
niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróceniu do rejestru VAT”. Brak rachunku na ww. wykazie jest 
podstawą do wstrzymania płatności do momentu ujawnienia rachunku w Wykazie, lub wskazania przez 
Wykonawcę innego jego rachunku, który jest ujawniony w ww. Wykazie. 

3. Na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 
transakcjach handlowych (tj. Dz.U..2020 poz. 935) Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego 
przedsiębiorcy. 

4. Faktura może zostać dostarczona do siedziby Zamawiającego osobiście, pocztą tradycyjną lub za 
pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ustawie o elektronicznym fakturowaniu w 
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz.U.2018 poz. 2191). 

5. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany protokół odbioru usługi, którego wzór stanowi Załącznik 
nr 2 do umowy. 

6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
7. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osób 

trzecich. 
8. Miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe netto - na wniosek Wykonawcy - podlega waloryzacji o półroczny 

wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych po opublikowaniu wskaźnika przez GUS. 
Do waloryzacji przyjmuje się wskaźnik wzrostu cen w stosunku do poprzedniego okresu 
(okres poprzedni = 100). W przypadku ujemnej wartości wskaźnika - waloryzacji nie dokonuje się. 
Waloryzacja wynagrodzenia nastąpi od pierwszego dnia  miesiąca po złożeniu wniosku. 

9. Pierwsze złożenie pisemnego wniosku przez Wykonawcę może nastąpić po opublikowaniu wskaźnika, 
o którym mowa w ust. 8 za 1 półrocze 2022r. Zmiana wynagrodzenia wskutek waloryzacji nie wymaga 
aneksowania umowy. 

 
§ 13 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3 % ryczałtowego wynagrodzenia miesięcznego 
(brutto) ustalonego w § 12 ust. 1 umowy za każdy przypadek: 
a) naruszenia § 5 ust. 1 ÷ 3 umowy, 
b) spożywania alkoholu lub środków odurzających w czasie pracy przez pracowników ochrony lub stawienia się 

ich do pracy po spożyciu alkoholu lub środków odurzających, 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % ryczałtowego wynagrodzenia 

miesięcznego (brutto) ustalonego w § 12 ust. 1 umowy za każdy przypadek: 
a) pozostawienia nie zamkniętego szlabanu lub bramy; 
b) spania na służbie; 
c) wpuszczenia na teren zakładu osób obcych bez uprzedniego uzyskania pozwolenia lub przepustki od 

Zamawiającego na wejście; 
d) wpuszczenia na teren zakładu samochodów obcych bez uprzedniego uzyskania pozwolenia lub przepustki 

od Zamawiającego na wjazd; 
e) niewpuszczenia na teren zakładu osób lub samochodów posiadających pozwolenie lub przepustki 

przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy; 
f) niewłaściwego postępowania przy obsłudze jednostek kontrolujących, wchodzących na teren 

Zamawiającego; 
g) niewpisania w karcie drogowej godziny wyjazdu autobusu z zajezdni oraz godziny zjazdu autobusu 

do zajezdni (wpisu należy dokonać w chwili wyjazdu oraz zjazdu); 
h) niesprawdzenia czy osoba wyjeżdżająca autobusem z terenu PKM jest pracownikiem PKM, Sp. z o.o. 

w Gliwicach; 
i) niewłaściwego dozorowania zewnętrznego parkingu samochodów osobowych usytuowanego przy wjeździe 

do zajezdni oraz przy ul. Knurowskiej, przylegającego do terenu Zamawiającego (dzierżawionego od UM 
Zabrze)  i wewnętrznego parkingu samochodów osobowych; 

j) niewłaściwego stosowania obowiązującej u Zamawiającego procedury zgłaszania zaginięcia mienia 
na terenie zajezdni PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach; 
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k) postępowania z rzeczami znalezionymi w autobusach, niezgodnie z zasadami przyjętymi w PKM, Sp. z o.o. w 
Gliwicach; 

l) braku odpowiedniego ubioru / umundurowania pracowników Wykonawcy zgodnie z zapisami §5 ust.8; 
m) niezastosowania się do wytycznych przekazanych przez Zamawiającego na piśmie; 
n) braku dokonywania obchodów zgodnie z ustalonym harmonogramem; 
o) niestawienia się grupy interwencyjnej w ciągu 10 minut od momentu telefonicznego powiadomienia 

Wykonawcy o zaistnieniu nadzwyczajnego zdarzenia na terenie Zamawiającego.  
3. W przypadku niedostarczenia do wglądu dokumentów o których mowa w § 3 ust. 4, Zamawiający ma prawo 

żądać natychmiastowego odsunięcia osób do których dotyczy podejrzenie od pełnienia obowiązków na terenie 
Zamawiającego, a w przypadku nie odsunięcia tych osób rozwiązania umowy zgodnie z § 14 ust.2.  

4. Zastrzega się możliwość dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych. 
 

§ 14 
1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i zawarta jest na czas określony tj. od 11.01.2022r. 

do 31.01.2024r.      
2. Każda ze Stron może rozwiązać umowę za uprzednim wypowiedzeniem. Okres wypowiedzenia wynosi trzy 

miesiące. 
§ 15 

1. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku niewykonywania 
przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, określonych w § 1. 

2. W wypadku rozwiązania umowy w trybie określonym w § 15 ust. 1 Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust 1 niniejszej umowy.  

 
§ 16 

1. W dniu zakończenia obowiązywania umowy Wykonawca zwróci Zleceniodawcy pomieszczenia wraz 
z wyposażeniem oraz urządzenia i sprzęt oraz wszystkie przedmioty przekazane Wykonawcy w trakcie trwania 
umowy w stanie nie pogorszonym . 

2. Wykonawca jest zobowiązany do doprowadzenia pomieszczeń oraz wyposażenia wraz z urządzeniami 
i sprzętem oraz wszystkich przedmiotów przekazanych Wykonawcy w trakcie trwania umowy, do stanu 
niepogorszonego, we własnym zakresie i na własny koszt. 

3. Strony zobowiązane są do protokolarnego przejmowania pomieszczeń  zarówno w dacie nawiązania jak 
i rozwiązania lub wygaśnięcia umowy. 

 
§ 17 

Za realizację umowy w trakcie jej trwania odpowiedzialni będą: 
1. ze strony Zamawiającego - ……………………………………………..    
2. ze strony Wykonawcy     - .................................................................... 

 
§ 18 

a) Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w granicach postanowień art. 455 ust. 1 
pkt. 1 ustawy Pzp, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności,  
w formie aneksu do umowy. 

b) Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy: 

a) konieczność wprowadzenia zmian do umowy w następstwie siły wyższej rozumianej jako zdarzenie 
nagłe, nieprzewidziane i niezależnie od woli Stron, którego skutki są niemożliwe do zapobieżenia, 
uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stale lub na pewien czas, któremu nie 
można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Siła wyższa może 
obejmować, ale nie ogranicza się do wyjątkowych zdarzeń lub okoliczności wymienionych niżej: 
wojna, akty terroryzmu, strajki, epidemia, katastrofy żywiołowe, jak: trzęsienia ziemi, huragany, 
powodzie. Wpływ siły wyższej na realizację zamówienia musi być realny, tzn. sam fakt jej wystąpienia 
na określonym obszarze nie powoduje automatycznego przedłużenia terminu realizacji umowy, ale 
czynnik ten musi mieć realny wpływ na sposób realizacji zamówienia, co Wykonawca powinien 
wykazać.   
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b) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu zamówienia; 

c) w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki podatku od towaru i usług (VAT), dla faktur 
wystawionych po zmianie stawki podatku, podatek VAT będzie obliczony w obowiązującej stawce, 
bez konieczności zmiany umowy; 

d) konieczność wprowadzenia zmian w organizacji spełniania świadczenia w przypadkach, gdy jest 
to uzasadnione potrzebami Zamawiającego, w szczególności zmiana: terminu usługi, lub sposobu 
rozliczania umowy, lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian uwarunkowań 
finansowych po stronie Zamawiającego; zmiana taka nie może pociągać za sobą zmiany 
wynagrodzenia. 

c) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany umowy 
w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w ust 2 pkt a) oraz d) 

d) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku, o którym mowa w ust. 2  wraz 
z dokumentami potwierdzającymi jego zasadność. Wniosek powinien zostać złożony niezwłocznie, 
jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub 
powinien dowiedzieć się o danych okolicznościach. W terminie 7 dni roboczych od dnia jego otrzymania 
Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania 
i powiadomienia Wykonawcy o akceptacji wniosku lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.  

e) Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt. 1  ustawy Pzp w szczególności zmiana danych 
teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między stronami umowy. 

 
§ 19 

a) Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla 
Zamawiającego. 

b) W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy Prawo 
zamówień publicznych i wszystkich aktów wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustaw.  

c) Umowę niniejszą sporządza się w trzech egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden 
Wykonawca. 

 
 
Wykonawca:      Zamawiający: 
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Załącznik nr 1 do Umowy z dnia ……………….. 
 
 

Zasady ochrony danych osobowych, zgodne z RODO, w trakcie wykonywania niniejszej umowy 
 

I. ZASADY DOTYCZĄCE POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
Administrator danych = Zamawiający 
Podmiot przetwarzający = Wykonawca 
 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 
1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE, zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem” (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1.) dane 
osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej umowie. 

2. Administrator danych powierza Podmiotowi Przetwarzającemu przetwarzanie dalej opisanych danych 
osobowych w celu realizacji Umowy Podstawowej, tj. umowy zawartej w Gliwicach dnia 08.03.2021r., 
obowiązującej od dnia 01.04.2021r, której przedmiotem jest codzienna (przez wszystkie dni tygodnia), 
całodobowa, skuteczna ochrona terenu i mienia PKM Sp. z o.o. w Gliwicach  

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z Umową 
Podstawową, niniejszą Umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą, a także wyłącznie na polecenie i w 
granicach określonych przez Administratora danych. 

 
Zakres i cel przetwarzania danych 

Mając na uwadze konieczność należytego wykonania Umowy Podstawowej, Strony ustalają, że: 
1) Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał dane osobowe pracowników i współpracowników Administratora 

danych, jego klientów i kontrahentów, pracowników oraz współpracowników klientów i kontrahentów 
Administratora danych, a także wszelkich innych osób wchodzących i/lub przebywających na terenie 
Administratora danych. 

2) przetwarzanie tyczące się tych osób obejmuje ich imię i nazwisko, stanowisko, nr rejestracyjny oraz marka 
pojazdu, którym poruszają się po terenie Administratora danych, nr telefonu, adres e-mail, rodzaj i numer 
dokumentu tożsamości, PESEL, adres zamieszkania, itp. dane osobowe, jednakże w zakresie nie szerszym niż 
konieczny do należytego wykonania Umowy Podstawowej. 

 
Obowiązki Podmiotu przetwarzającego 

1. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia. 
2. W szczególności Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych 

osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych 
zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem 
danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.  

3. Podmiot przetwarzający dołoży należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.  
4. Podmiot przetwarzający nada upoważnienia do przetwarzania powierzonych danych osobowych. 

Upoważnienie otrzymają wszystkie osoby, które będą przetwarzały powierzone dane osobowe. 
5. Podmiot przetwarzający zapewni, że osoby, które w ten sposób upoważni zachowają (zarówno w trakcie 

współpracy/zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu), w tajemnicy (o której mowa 
w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) powierzone do przetwarzania dane osobowe. 

6. Podmiot przetwarzający po zakończeniu realizacji Umowy Podstawowej usunie wszelkie dane osobowe (w tym 
ich wszelkie kopie), chyba, że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie 
danych osobowych. 

7. Podmiot przetwarzający, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, udzieli 
Administratorowi danych pomocy w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądanie osoby, której 
dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia. 

mailto:info@pkm-gliwice.com.pl


Ochrona terenu i mienia PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Chorzowska 150 
nr sprawy: PKM/UZP/TR/01/2021 

str.19. 

 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, Sp. z o.o. w  Gliwicach ul Chorzowska 150, 44-100 Gliwice 

tel. 32 330 4600; fax 32 330 4601; e-mail: info@pkm-gliwice.com.pl; www.pkm-gliwice.com.pl 

8. Podmiot przetwarzający, po stwierdzeniu naruszenia ochrony powierzonych mu do przetwarzania danych 
osobowych bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w przeciągu 24 godzin od chwili stwierdzenia 
naruszenia, zgłasza fakt naruszenia Administratorowi danych.  

 
Prawo kontroli 

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki 
zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych 
osobowych spełniają wymagania niniejszej Umowy i przepisów prawa. 

2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach ustalonych z Podmiotem 
przetwarzającym i z minimum 7 - dniowym jego uprzedzeniem. Jednak kontrola może się odbyć także bez 
uprzedzenia, jeżeli zachodzi taka konieczność, w szczególności w razie zgłoszenia naruszenia ochrony 
powierzonych danych, nieusunięcia stwierdzonych uchybień w wyznaczonym terminie, powierzenia 
przetwarzanie danych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych lub w innym przypadku, jeżeli 
stwierdzone zostanie, że Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe w sposób niezgodny 
z niniejszą Umową lub przepisami prawa.  

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie 
dłuższym niż 7 dni, chyba, że zajdzie konieczność usunięcia ich we wcześniejszym terminie lub Strony ustalą 
inaczej. 

4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi danych, na jego żądanie wszelkie informacje niezbędne 
do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

 
Dalsze powierzenie danych osobowych 

1. Podmiot przetwarzający oświadcza, że nie przekazuje powierzonych mu danych osobowych objętych niniejszą 
umową podwykonawcom. 

2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że nie przekazuje powierzonych mu danych osobowych objętych niniejszą 
umową do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy). 

 
Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego 

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych 
niezgodnie z treścią niniejszej Umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania 
danych osobowych osobom nieupoważnionym. 

2. Podmiot przetwarzający niezwłocznie poinformuje Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu (np. 
administracyjnym, sądowym) dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych określonych w 
niniejszej Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych 
danych. 

3. Podmiot przetwarzający niezwłocznie poinformuje Administratora danych o wszelkich planowanych (o ile są 
wiadome) lub realizowanych kontrolach i inspekcjach, dotyczących przetwarzania w Podmiocie 
przetwarzającym powierzonych niniejszą umową danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez 
organ nadzorczy.  

 
Obowiązywanie umowy 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres obowiązywania Umowy podstawowej i ulega rozwiązaniu wraz z 
Umową Podstawową.  

2. Niemniej Administrator danych może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy 
Podmiot przetwarzający: 

a) pomimo zobowiązania go do usunięcia stwierdzonych uchybień nie usunie ich w wyznaczonym terminie, 
b) przetwarza dane osobowe niezgodnie z niniejszą Umową i przepisami prawa, 
c) powierzył przetwarzanie danych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych. 

 
Zasady zachowania poufności 

1. Podmiot przetwarzający zachowa w tajemnicy wszelkie informacje, dane, materiały, dokumenty i dane 
osobowe otrzymane od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz dane uzyskane w 
jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane 
poufne”). 
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2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych 
poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora 
danych w innym celu niż wykonanie niniejszej Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych 
informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub niniejszej Umowy. 

 
Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym 
Rozporządzenia. 

3. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej Umowy będzie sąd właściwy dla siedziby 
Administratora danych. 

4. Niniejsza Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Podmiotu 
przetwarzającego, dwa dla Administratora danych. 
II. ZASADY DOTYCZĄCE INFORMOWANIA OSÓB WCHODZĄCYCH NA TEREN ZAMAWIAJĄCEGO  
Wykonawca zobowiązuje się do: 
1. Stosowania zapisów zawartych w poniższej klauzuli. 
2. Zabezpieczenia odpowiedniej ilości egzemplarzy poniższej klauzuli.  
3. Przekazywania poniższej klauzuli, wszystkim osobom wchodzącym na teren Zamawiającego na podstawie 

przepustki jednorazowej.  
4. Uzyskiwania od osoby wchodzącej na teren Zamawiającego, potwierdzenia otrzymania poniższej klauzuli 

(wpis na przepustce jednorazowej, sporządzony przez osobę, która otrzymuje klauzulę). 
 

Klauzula informacyjna dla osób wchodzących na teren Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej 
Sp. z o.o. w Gliwicach ul. Chorzowska 150 

 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1.), zwanego dalej RODO informujemy, iż: 
 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach ul. Chorzowska 150;  
adres e-mail: info@pkm-gliwice.com.pl; KRS 0000102832, Regon 273604433.  

2. Może się Pan/Pani skontaktować z Inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem poczty 
elektronicznej: iod@pkm-gliwice.com.pl 

3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zrealizowania celów 
określonych poniżej w pkt.5. 

4. Będziemy przetwarzali następujące kategorie Pana/Pani danych osobowych: imię i nazwisko oraz rodzaj i  
numer dokumentu tożsamości.    

5. Administrator będzie przetwarzać Pana/Pani dane osobowe, gdy jest to niezbędne do celów wynikających 
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią – na podstawie 
art. 6 ust. 1 pkt f RODO – za które Administrator uznaje zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia, 
identyfikację, zapobieganie oszustwom, ustalenie, dochodzenie lub obronę przed roszczeniami, a także 
cele archiwalne (dowodowe) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania 
faktów. 

6. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych są pracownicy i współpracownicy Administratora, podmiot 
świadczący usługi z zakresu ochrony osób, terenu i mienia, inne podmioty uprawnione na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa lub współpracujące z Administratorem w zakresie realizacji ww. 
prawnie uzasadnionego celu, a także właściwe organy uprawnione do otrzymania Pana/Pani danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa.   

7. Pana/Pani dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny do zrealizowania tego celu.  Okres 
przechowywania będzie wydłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pana/Pani 
danych jest niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi 
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roszczeniami przez Administratora. Po tych okresach dane będą przechowywane jedynie przez czas 
wymagany przepisami prawa. 

8. Ma Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do Pana/Pani danych osobowych, 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych. 

9. Jeśli Pan/Pani nie chce byśmy przetwarzali Pana/Pani dane osobowe, może Pan/Pani w każdej chwili 
wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. 

10. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

III. ZASADY DOTYCZĄCE INFORMOWANIA PRACOWNIKÓW PEŁNIĄCYCH OCHRONĘ  
Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia, określonych w art. 13 lub art. 14 rozp. RODO, 
obowiązków informacyjnych wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskał w celu realizacji niniejszej umowy.  
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Załącznik nr 2 do Umowy z dnia ……………….. 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU 

za okres ……… 

 

 

1. Data odbioru: ……………………. 

 

2. Zamawiający: ………………………………….. 

 

3. Wykonawca: ………………………………….. 

 

4. Przedmiot umowy: ………………………………….. 

 

5. Ocena jakości wykonywanej usługi: 

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

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

…………………………………………………………………………… 

 

6. Stwierdzone nieprawidłowości: 

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

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

…………………………………………………………………………… 

 

 

Przedstawiciel Zamawiającego   Przedstawiciel Wykonawcy 

 

 

…………………………………………    ………………………………………… 
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FORMULARZ OFERTOWY 

 
Ochronę terenu i mienia PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Chorzowska 150 

 
Nr sprawy: PKM/UZP/TR/01/2021 

 
Wykonawca: 

 Zarejestrowana nazwa firmy : 
  

 
 
 

 Zarejestrowany adres firmy 
  

 
 
 

 REGON: 
  

 Numer telefonu: 
  

 Numer faxu 
  

 Numer konta bankowego: 
  

 Adres strony www: 
  

 Adres e-mail: 
  

mailto:info@pkm-gliwice.com.pl


 
 FORMULARZ OFERTOWY 

strona     

z ogólnej liczby    stron 

(pieczęć Wykonawcy)    

 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, Sp. z o.o. w  Gliwicach ul Chorzowska 150, 44-100 Gliwice 

tel. 32 330 4600; fax 32 330 4601; e-mail: info@pkm-gliwice.com.pl; www.pkm-gliwice.com.pl 

Niniejszym oferujemy wykonanie zamówienia:  
 

 
Ochrona terenu i mienia PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Chorzowska 150 

 
Nr sprawy: PKM/UZP/TR/01/2021 

 
Za wykonanie usługi objętej zamówieniem - zgodnie z wymogami zawartymi w SWZ - oferujemy następującą 

cenę : 

Wyszczególnienie wartość netto [zł] 
podatek od towarów i 
usług (VAT) [zł] wartość brutto [zł] 

Łączna wartość 
wszystkich robót 

   

 
Słownie 
łączna wartość 
 

   

 
 
1. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności zgodnie z wymogami określonymi we wzorze umowy.  
2. Oświadczamy, iż: 

a) zapoznaliśmy się z treścią SWZ i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami 
postępowania. 

3. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SWZ. 
4. Oświadczamy, że zawarty w SWZ Wzór Umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się do jej 

zawarcia na ww. warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w przypadku wyboru 
naszej oferty. Jesteśmy świadomi, że w przypadku nie zawarcia umowy z naszej winy wniesione przez nas 
wadium ulega przepadkowi.  

5. Oświadczamy, że osoby, które będą pełnić ochronę nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności ze 
stopniem specjalnym oraz znacznym, zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. 4.6 SWZ. 

6. Deklarujemy, iż wszystkie oświadczenia, informacje, dokumenty złożone w ofercie są kompletne, prawdziwe 
i dokładne w każdym szczególe. 

7. Oświadczamy, że całość zamówienia wykonamy we własnym zakresie, bez udziału podwykonawców / część 
zamówienia dotycząca …………………………………. Zostanie wykonana przy udziale podwykonawców.* 
(*niepotrzebne skreślić)   

8. Oświadczamy, iż znana jest nam treść art. 297 §1 kodeksu karnego  „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub innej 
osoby kredytu, pożyczki bankowej, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego, 
przedkłada fałszywe lub stwierdzające nieprawdę dokumenty albo nierzetelne, pisemne oświadczenia 
dotyczące okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania takiego kredytu, pożyczki bankowej, 
gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego, podlega karze pozbawienia wolności od 
3 miesięcy do lat 5.” 

9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

 
1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa 

(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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10. Wadium w kwocie ................ zł zostało wniesione w dniu .................................... 
w formie ....................................... 

11. Na czas prowadzonego postępowania wyznaczam(y): 
a) osobę do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym w sprawie niniejszego zamówienia publicznego  

(podać: imię, nazwisko, stanowisko służbowe, nr telefonu) 
……….………………............... 
................................................................................................................................... 

oraz podajemy: 
b) adres do korespondencji: 

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

c) adres maila do korespondencji: 
……………………………………………....................................................................................................................... 
……................................................................................................................................................................. 

d) nr konta bankowego: (do umowy) 
..................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

Na ............. kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy: 
   

   

   

(data)  (podpis, pieczęć) 
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ZZaałłąącczznniikk  nnrr  AA11::  ””OOśśwwiiaaddcczzeenniiee  WWyykkoonnaawwccyy  oo  ssppeełłnniieenniiuu  wwaarruunnkkóóww  uuddzziiaałłuu  ww  ppoossttęęppoowwaanniiuu””  
 

Ochrona terenu i mienia PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Chorzowska 150 
 
 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie, w trybie SWZ niniejszym składamy oświadczenie o spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu w sprawie: 

 
Ochrona terenu i mienia PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Chorzowska 150 

 
nr sprawy: PKM/UZP/TR/01/2021 

 
Nazwa Wykonawcy 
  
  
Adres: 
  
  
 
 

w imieniu Wykonawcy oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu 
                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy: 
   

   

   

(data)  (podpis, pieczęć) 
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ZZaałłąącczznniikk  nnrr  AA22::  ””OOśśwwiiaaddcczzeenniiee  WWyykkoonnaawwccyy  oo  bbrraakkuu  ppooddssttaaww  ddoo  wwyykklluucczzeenniiaa  zz  ppoossttęęppoowwaanniiaa””  
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie, w trybie SWZ niniejszym składamy oświadczenie o spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu w sprawie:  
 

Ochrona terenu i mienia PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Chorzowska 150 
 

nr sprawy: PKM/UZP/TR/01/2021 
 
Nazwa Wykonawcy 
  
  
Adres: 
  
  
 
w imieniu Wykonawcy oświadczamy, że: 
brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełnienia warunków, 
o których mowa w w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp, a także art. 109 ust. 1 pkt 1  oraz 4 ustawy Pzp. 
 
 
 

 
 
 
 

  Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy: 
   

   

   

(data)  (podpis, pieczęć) 
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Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, Sp. z o.o. w  Gliwicach ul Chorzowska 150, 44-100 Gliwice 

tel. 32 330 4600; fax 32 330 4601; e-mail: info@pkm-gliwice.com.pl; www.pkm-gliwice.com.pl 

ZZaałłąącczznniikk  nnrr  BB::  „„DDoośśwwiiaaddcczzeenniiee  zzaawwooddoowwee””  

  
Ochrona terenu i mienia PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Chorzowska 150 

 
nr sprawy: PKM/UZP/TR/01/2021 

 
 
 

 Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ciągu ostatnich 3 lat o charakterze i wielkości porównywalnej 
z zakresem zadania będącego przedmiotem zamówienia: 

   

Lp. Nazwa i adres zleceniodawcy 
Rodzaj usługi oraz powierzchnia 

chroniona [ha] 
Data wykonania 

usługi 

1.    

…    

    

    

    

  
 UWAGA: co najmniej dwa zamówienia dotyczące ochrony obiektów o powierzchni większej lub równej 5 ha 
należy udokumentować za pomocą referencji należytego wykonania zgodnie z warunkami podanymi w punkcie 
6.3.4.1 i 7.3.3 SWZ. 

 
 
 
 
  Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy: 
   

   

   

(data)  (podpis, pieczęć) 
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Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, Sp. z o.o. w  Gliwicach ul Chorzowska 150, 44-100 Gliwice 

tel. 32 330 4600; fax 32 330 4601; e-mail: info@pkm-gliwice.com.pl; www.pkm-gliwice.com.pl 

  ZZaałłąącczznniikk  nnrr  CC::  „„PPootteennccjjaałł  sspprrzzęęttoowwyy””  
  

 Ochrona terenu i mienia PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Chorzowska 150 

 nr sprawy: PKM/UZP/TR/01/2021 

 
Do wykonania usługi oferujemy następujący sprzęt: 

Rodzaj sprzętu Model, typ Rok produkcji. Własny - dzierżawiony 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Uwaga: Należy wyszczególnić sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu  zamówienia. 

  

  

  

  

  

  
   

Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy: 
   

   

   

(data)  (podpis, pieczęć) 
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Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, Sp. z o.o. w  Gliwicach ul Chorzowska 150, 44-100 Gliwice 

tel. 32 330 4600; fax 32 330 4601; e-mail: info@pkm-gliwice.com.pl; www.pkm-gliwice.com.pl 

  ZZaałłąącczznniikk  nnrr  DD::  „„PPootteennccjjaałł  kkaaddrroowwyy””  

  

 Ochrona terenu i mienia PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Chorzowska 150 

 nr sprawy: PKM/UZP/TR/01/2021 

 
 
 

I. Wykaz osób, którymi dysponuje, lub będzie dysponował Wykonawca, a które będą uczestniczyć 
w wykonaniu przedmiotu zamówienia: 

 

 
 
Lp. Imię i nazwisko Pełniona funkcja 

Pracownik wpisany na listę kwalifikowanych 
pracowników ochrony/pracownik spełniający 

co najmniej wymagania zawarte w art.31 
ustawy o ochronie osób i mienia 

Informacja o podstawie 
dysponowania osobą 

(umowa zlecenie/umowa 
o pracę itp.) 

     
 

     

     
 

 
 
II. Oświadczamy, że posiadamy potencjał kadrowy niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia. 
III. Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane 

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Jednocześnie 
zobowiązujemy się niezwłocznie przedstawić, na żądanie Zamawiającego, stosowne dokumenty 
potwierdzające powyższe oświadczenie. 

IV. Oświadczamy, że osoby, które będą pełnić ochronę nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności ze 
stopniem specjalnym oraz znacznym. 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
  Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy: 
   

   

   

(data)  (podpis, pieczęć) 
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