Zatwierdzam
……………………….
(Kierownik zamawiającego)

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną
Zgodnie z art. 138o ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) zamawiający informuje o zamiarze udzielenia zamówienia na
usługę społeczną. Znak sprawy: ZP/220-4/19/JS
1. Nazwa zamówienia:
„Monitoring oraz ochrona terenowych obiektów Głównego Inspektoratu Ochrony
Środowiska”
2. Planowany termin realizacji zamówienia:
Usługa ochrony będzie realizowana w terminach
a) dla części I od dnia 01 lutego 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku;
b) dla części II od dnia 01 lutego 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku;
3. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest monitoring oraz ochrona terenowych obiektów Głównego
Inspektoratu Ochrony Środowiska. Zamówienie jest podzielone na dwie części:
Część I – monitoring obiektów Zamawiającego na terenie województwa Śląskiego;
Część II – ochrona obiektów Zamawiającego na terenie województwa Opolskiego;
1. Przedmiot zamówienia sklasyfikowano według wspólnego słownika zamówień pod
kodem CPV: 79710000-4 usługi ochroniarskie
2. Przedmiotem zamówienia jest ochrona terenowych obiektów Głównego Inspektoratu
Ochrony Środowiska w formie monitoringu z wykorzystaniem grup interwencyjnych oraz
ochrony fizycznej stałej. Ochrona ta powinna być realizowana przy wykorzystaniu
urządzeń technicznych i będzie polegała na stałym dozorze, tzn. 24 godziny na dobę,
sygnałów przesyłanych z elektronicznych systemów alarmowych znajdujących się we
wskazanych lokalizacjach Zamawiającego, poprzez stanowisko monitoringu wykonawcy
oraz reagowaniu grupy interwencyjnej, bezpośredniej ochrony fizycznej doraźnej, tzn.
interwencji na terenie chronionego obiektu, z którego otrzymano sygnał alarmowy,
uzbrojonej grupy interwencyjnej dla części I zamówienia, oraz na stałej obecności
pracownika ochrony w wyznaczonym obiekcie w wyznaczonych godzinach, dla części II
zamówienia.
3. Szczegółowe warunki sprawowania ochrony reguluje ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r.
o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2018r. poz.2142).
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia
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4. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust.5 pkt 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych,
2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu tj.:
a) posiadają ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
usług ochrony osób i mienia realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej
wydaną przez ministra właściwego ds. wewnętrznych na podstawie przepisów ustawy
o ochronie osób i mienia
- stałej lub doraźnej;
- polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach alarmowych;
b) posiadają ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług
ochrony osób i mienia realizowanej w formie zabezpieczenia technicznego,
polegającego na montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych,
sygnalizujących zagrożenie chronionych osób oraz mienia, oraz eksploatacji,
konserwacji i naprawach w miejscu ich zainstalowania wydaną przez ministra
właściwego ds. wewnętrznych na podstawie przepisów ustawy o ochronie osób i mienia
3. Posiadają zdolność posiada zdolność techniczną i zawodową:
a) wykażą, że wykonali w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzy
usługi ochrony osób i mienia, każda trwająca minimum 6 miesięcy, z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane, każda o wartości co najmniej 50.000,00 zł brutto. Wykonawca musi załączyć
dowody potwierdzające, że każda z tych usług została wykonana lub jest wykonywana
należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są:
- referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi
były lub są wykonywane,
- jeżeli Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji z powodu wystąpienia
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wtedy przedstawia oświadczenie
własne,
- w przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty powinny
być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w
postępowaniu.
Brak wykazu lub dowodów potwierdzającego należyte wykonanie usługi ocenione
zostanie jako niespełnianie warunku, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy
z postępowania.
b) dysponują co najmniej 10 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
posiadającymi kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonania przedmiotowego
zamówienia, wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
4. Posiadają zdolność ekonomiczną lub finansowa, tj. posiadają aktualną polisę OC
wystawioną na kwotę 500.000,00 złotych.
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5. Wymagania dla Wykonawcy dotyczące formy zatrudnienia pracowników Wykonawcy,
zgodnie z art. 29 ust.3a ustawy Prawo zamówień publicznych :
1) Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawcę,
świadczące usługę w zakresie fizycznej, bezpośredniej ochrony obiektu były w
okresie realizacji umowy zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o
pracę w rozumieniu przepisów art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
pracy (Dz.U. z 2018r. poz.917).
2) Usługi będą świadczone przez osoby wskazane w „Wykazie pracowników ochrony
skierowanych do realizacji zamówienia”, który Wykonawca jest zobowiązany do
przedłożenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy, na druku stanowiącym
załącznik do umowy- odpowiednio 6A dla części I zamówienia oraz 6B dla części II
zamówienia.
3) Obowiązek wykazania, że pracownicy wykonujący usługę ochrony są zatrudnieni na
podstawie umowy o pracę spoczywa na Wykonawcy
4) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego nie krótszym niż 12 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się do
udokumentowania faktu zatrudnienia osób określonych w ust. 5 na podstawie
umowy o pracę, poprzez przedstawienie oświadczenia Wykonawcy lub
podwykonawcy. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia,
wskazanie, że czynności określone w ust. 3 wykonują osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę, liczbę tych osób, rodzaje umów o pracę i wymiary etatów
oraz podpisy osób uprawnionych do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy.
5) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt. 4 we
wskazanym terminie, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku o którym
mowa w pkt. 1.
6) W przypadku zmiany składu osobowego pracowników ochrony wskazanych w
wykazie, o którym mowa w ust. 2 Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie,
każdorazowo do aktualizacji tego wykazu - nie później jednak niż przed przystąpieniem danej osoby do pracy.
7) Wykonawca oświadcza, że Pracownikami świadczącymi usługi będą osoby, które
nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym, co zostanie potwierdzone
oświadczeniem Wykonawcy złożonym Zamawiającemu na druku stanowiącym
załącznik do umowy- odpowiednio 6A dla części I zamówienia oraz 6B dla części II
zamówienia.
6. Warunki udziału w postępowaniu są identyczne dla wszystkich części zamówienia.
Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do uzupełnienia
składanych ofert.
5.

Kryterium oceny ofert:
1) cena - 60%;
2) zatrudnienie osoby niepełnosprawnej lub aktywizacja osoby bezrobotnej – 10%;
3) doświadczenie pracowników wykonawcy – 30%.
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6.

Sposób oceny ofert:
1) Liczba punktów w ramach kryterium „cena” obliczona zgodnie ze wzorem:
Liczba punktów badanej oferty =
cena najniższej oferty / cena ocenianej oferty * waga kryterium (60pkt);
2) Liczba punktów w ramach kryterium „zatrudnienie osoby niepełnosprawnej lub
aktywizacja osoby niepełnosprawnej” zostanie obliczona w następujący sposób:
Jeśli Wykonawca zaoferuje dodatkowo zatrudnienie osoby niepełnosprawnej lub osoby
bezrobotnej otrzyma 10 pkt.
3) Liczba punktów w ramach kryterium „doświadczenie wykonawcy” zostanie obliczona
w następujący sposób:
Jeśli Wykonawca zaoferuje realizację zamówienia przy udziale doświadczonych
pracowników, mających udokumentowane doświadczenie zawodowe polegające na
długości stażu pracy w świadczeniu usług ochrony osób i mienia, zamawiający przyzna
a) Za każdego pracownika z wymaganym doświadczeniem powyżej 12 miesięcy – 1 pkt.
b) Za każdego pracownika z wymaganym doświadczeniem powyżej 24 miesięcy – 2 pkt.
c) Za każdego pracownika z wymaganym doświadczeniem powyżej 36 miesięcy – 3 pkt.
Maksymalną ilość punktów jaką może otrzymać Wykonawca w tym kryterium to 30
punktów. Maksymalna ilość pracowników jaką Wykonawca może podać do oceny to
10 osób.
Informacje dotyczące pracowników z wymaganym doświadczeniem Wykonawca
zamieszcza na druku stanowiącym załącznik do umowy- odpowiednio 6A dla części I
zamówienia oraz 6B dla części II zamówienia.
4) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów
obliczonych w oparciu o ustalone kryterium.
5) Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
6) Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7) Zamawiający informuje, że każda z części będzie oceniana oddzielnie.
8) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą
liczbę punktów.
9) Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający
spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
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7.

W celu przystąpienia do postępowania oraz w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu a także wykazania braku podstaw
do wykluczenia, Wykonawca ma obowiązek złożyć wraz z ofertą następujące
dokumenty i oświadczenia:
1) Formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik do ogłoszenia- odpowiednio
2A dla części I i 2B dla części II.
2) Koncesję na wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony
osób i mienia w zakresie zgodnej z charakterem zamówienia w przedmiotowym
postępowaniu.
3) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 Pzp. ust. 5
pkt 1.
4) Polisę od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością.
5) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie,
potwierdzający spełnienie warunku opisanego w pkt. 4 ust. 3 pkt a wraz z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonywania i podmiotów, na rzecz których usługi
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, określających czy usługi te zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, sporządzony według wzoru stanowiącego
załącznik nr 3 do ogłoszenia.
6) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia potwierdzający
spełnienie warunku opisanego w pkt. 4 ust. 3 pkt b, wraz z informacją na temat ich
kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania przedmiotowego
zamówienia oraz o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony
według wzoru stanowiącego załącznik do umowy, która stanowi załącznik do
ogłoszenia, odpowiednio 6A dla części I i 6B dla części II. Wykaz osób stanowi
integralną część wzoru umowy.
7) Oświadczenie, potwierdzające, że pracownicy skierowani do udziału w realizacji
zamówienia nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym.
8) Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z
załączonego do oferty dokumentu rejestrowego, do oferty należy załączyć także
pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.

8. Termin i sposób składania ofert:
1. Oferty należy składać w terminie do 24.01.2019 r. do godz. 11:00.
2. Oferty należy składać w wersji papierowej na adres: Główny Inspektorat Ochrony
Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, Kancelaria GIOŚ, V piętro,
pokój 512.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 24.01.2019 r. o godz. 11:30 w
pokoju 434 .
9. Osoby wskazane do kontaktu z wykonawcami:
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Jarosław Sukiennik- Departament Organizacyjno-Finansowy, Wydział Organizacyjny,
Zespół Zamówień Publicznych, tel. 22 369 25 76, e-mail: zamowienia@gios.gov.pl, fax
22 825 85 19, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 - 15:00.
10. Załączniki do ogłoszenia:
1) Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia;
2) Załącznik nr 2A - Wzór formularza ofertowego dla części I;
3) Załącznik nr 2B - Wzór formularza ofertowego dla części II;
4) Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna;
5) Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu;
6) Załącznik nr 5 - Wykaz zrealizowanych usług;
7) Załącznik nr 6A - Projekt umowy dla części I zamówienia razem z załącznikami;
8) Załącznik nr 6B - Projekt umowy dla części II zamówienia razem z załącznikami;
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Załącznik nr 1
do ogłoszenia o zamówieniu

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest ochrona terenowych obiektów Głównego Inspektoratu
Ochrony Środowiska w formie monitoringu z wykorzystaniem grup interwencyjnych.
Ochrona ta jest realizowana przy wykorzystaniu urządzeń technicznych i będzie polegała
na stałym dozorze, tzn. 24 godziny na dobę, sygnałów przesyłanych z elektronicznych
systemów alarmowych znajdujących się we wskazanych lokalizacjach Zamawiającego,
poprzez Stanowisko Monitoringu Wykonawcy oraz bezpośredniej ochrony fizycznej
doraźnej, tzn. interwencji na terenie chronionego obiektu z którego otrzymano sygnał
alarmowy, uzbrojonej grupy interwencyjnej, a także na stałej fizycznej obecności
pracowników ochrony Wykonawcy w wyznaczonych lokalizacjach.
Zamówienie jest podzielone na dwie części.
I. Cześć I
Przedmiotem zamówienia jest ochrona obiektów Głównego Inspektoratu Ochrony
Środowiska umiejscowionych na terenie województwa śląskiego. Wykaz obiektów i ich
lokalizacji zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia, oraz w Wykazie lokalizacji
stanowiącym załącznik nr 1 do projektu umowy dla części I zamówienia.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie niniejszego części zamówienia kwotę
46 000 zł brutto.
Wymagania dla Wykonawcy:
1. Planowany termin realizacji zamówienia: od 01.02.2019 do dnia 31.12.2019;
2. Ochrona osób i mienia realizowana będzie przez 24 godziny na dobę przez
pracowników ochrony wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony
fizycznej zgodnie z załącznikiem nr 2 do projektu umowy dla I części zamówienia.
3. Ochrona będzie realizowana w formie monitoringu z dojazdem grupy interwencyjnej.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie pracowników
świadczących usługę oraz za ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu
umowy.
5. Każdy pracownik ochrony pełniący służbę u Zamawiającego w grupie interwencyjnej
musi być wyposażony w radiowe połączenie (nadajnik, przycisk napadowy) z bazą
firmy ochroniarskiej.
6. W celu zwiększenia bezpieczeństwa chronionego obiektu Wykonawca musi
dysponować grupą interwencyjną składającą się z co najmniej dwóch uzbrojonych
pracowników ochrony - zgodnie z § 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych formacji
ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji
(Dz.U. z 2015 poz. 992). Czas przyjazdu grupy interwencyjnej do Zamawiającego nie
może być dłuższy niż 10 minut od chwili przekazania sygnału alarmowego z
monitorowanego obiektu do właściwej centrali.
7. Koszty związane z wyjazdem grupy interwencyjnej, uzasadnione wynikłą sytuacją,
obciążają Wykonawcę.
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8. Wykonawca na dzień otwarcia ofert musi posiadać urządzenia techniczne pozwalające
na utrzymanie stałej łączności z systemem alarmowym zainstalowanym u
Zamawiającego.
9. O każdym załączeniu alarmu antywłamaniowego w chronionym budynku musi zostać
automatycznie powiadomiona baza firmy ochroniarskiej. Wykonawca otrzymany
sygnał alarmowy musi zweryfikować i wszcząć pożądane działania (wyjazd grupy
interwencyjnej), czy też ich zaprzestać (błędna informacja).
10. Wykonawca na własny koszt zainstaluje i podłączy urządzenia umożliwiające
połączenie systemu alarmowego Zamawiającego (centralka) z bazą, centralą,
monitoringiem Wykonawcy przed przystąpieniem do realizacji umowy.
11. W przypadku braku systemu alarmowego, Wykonawca wykona instalację tego systemu
w obiekcie Zamawiającego przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.
12. Pracownicy ochrony w przypadku uruchomienia się alarmu zobowiązani są do
natychmiastowej interwencji polegającej na potwierdzeniu alarmu, sprawdzeniu
obiektu, poinformowania uprawnionych osób ze strony Zamawiającego oraz
odpowiednich służb (po uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego).
13. Pracownicy ochrony muszą być wyposażeni w środki przymusu bezpośredniego tj.
kajdanki, pałki służbowe, chemiczne środki obezwładniające w postaci ręcznych
miotaczy substancji obezwładniających, przedmiot przeznaczony do obezwładniania
osób za pomocą energii elektrycznej, którymi posługiwać mogą się pracownicy ochrony
fizycznej, zgodnie z art.12 ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej
(Dz.U. z 2018 poz. 1834).
14. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z pracownikami wyznaczonymi
przez Zamawiającego w zakresie ochrony, bezpieczeństwa chronionego obiektu oraz
informowania o wszelkich zauważonych zagrożeniach, usterkach i nieprawidłowościach zwiększających ryzyko powstania szkody w mieniu podlegającym
ochronie.
15. W przypadku zaistnienia okoliczności zmierzających do zagrożenia mienia
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia najbliższej jednostki
Policji bądź Straży Pożarnej.
16. Wykonawca zobowiązany jest do podejmowania wszelkich czynności w celu
przeciwdziałania wystąpieniu wypadków losowych lub innych zdarzeń mogących mieć
wpływ na bezpieczeństwo ludzi, stan techniczny budynku i stan znajdującego się w nim
wyposażenia.
17. Pracownicy ochrony mają obowiązek wzywania osób zakłócających porządek do
opuszczenia punktu ochrony, zatrzymania osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie
dla życia lub zdrowia ludzi, a także dla chronionego mienia, w celu ich niezwłocznego
przekazania Policji lub Straży Miejskiej.
18. Wykonawca odpowiadać będzie wobec Zamawiającego za wszelkie szkody
wyrządzone Zamawiającemu przez pracowników Wykonawcy oraz osoby trzecie w
przypadku niedołożenia przez pracowników Wykonawcy należytej staranności przy
wykonywaniu umowy.
19. Zamawiający zaleca aby Wykonawca, po uzgodnieniu z Zamawiającym, w widocznym
miejscu na terenie chronionego obiektu umieścił informację z logo (znakiem
graficznym) swojej firmy oraz numerem telefonu kontaktowego.
20. Wykaz obiektów Zamawiającego razem z lokalizacją:
1
2

Automatyczna stacja monitoringu w Częstochowie, Lokalizacja 42-200 Częstochowa, K.K.
Baczyńskiego 2
Automatyczna stacja monitoringu w Częstochowie, Lokalizacja 42-200 Częstochowa, ul. Aleje AK
/ Jana Pawła II
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3
4

Automatyczna stacja monitoringu w Złotym Potoku, Lokalizacja 42-253 Złoty Potok, ul.
Leśniczówka Kamienna Góra
Automatyczna stacja monitoringu w Gliwicach, Lokalizacja 44-100 Gliwice, ul. Sikornik 34

8

Automatyczna stacja monitoringu w Zabrzu, Lokalizacja 41-819 Zabrze, ul. Marii SkłodowskiejCurie 34
Automatyczna stacja monitoringu w Dąbrowie Górniczej, Lokalizacja 41-303 Dabrowa Górnicza,
ul. Tysiąclecia 25A
Automatyczna stacja monitoringu w Katowicach, Lokalizacja 40-844 Katowice, ul. Stanisława
Kossutha 6
Automatyczna stacja monitoringu w Rybniku, Lokalizacja 44-200 rybnik, ul. Borki 37D

9

Automatyczna stacja monitoringu w Tychach, Lokalizacja 43-100 Tychy, ul. Lwa Tołstoja 1

5
6
7

10
11
12
13

Automatyczna stacja monitoringu w Wodzisławiu Śląskim, Lokalizacja 44-300 Wodzisław Śląski,
ul. I.K. Gałczyńskiego 1
Automatyczna stacja monitoringu w Cieszynie, Lokalizacja 43-400 Cieszyn, ul. Mickiewicza 13
Automatyczna stacja monitoringu w Bielsku-Białej, Lokalizacja 43-300 Bielsko-Biała, ul. Zofii
Kossak-Szczuckiej 19
Automatyczna stacja monitoringu w Sosnowcu, Lokalizacja 41-219 Sosnowiec, ul. Lubelska 51

14

Automatyczna stacja monitoringu w Katowicach, Lokalizacja Katowice, ul. Górnośląska /
Plebiscytowa

15

Automatyczna stacja monitoringu w Ustroniu, Lokalizacja 43-450 Ustroń, ul. Sanatoryjna 7

16

Automatyczna stacja monitoringu w Czerwonce-Leszczyny, Lokalizacja 44-230 CzerwonkaLeszczyna, ul. Kopalniana

17

Automatyczna stacja monitoringu w Żywcu, Lokalizacja 34-300 Żywiec, ul. Kopernika 83A

18
19
20

Automatyczna stacja monitoringu w Żorach, Lokalizacja 44-240 Żory, ul. Os. Gen. W. Sikorskiego
52
Automatyczna stacja monitoringu w Bielsku-Białej, Lokalizacja 43-300 Bielsko-Biała, ul.
Partyzantów
Automatyczna stacja monitoringu w Lublińcu, Lokalizacja 42-700 Lubliniec, ul. Ks. Płk. Jana
Szymały 3

21

Automatyczna stacja monitoringu w Zawierciu, Lokalizacja 42-400 Zawiercie, ul. Gałczyńskiego 3

22

Manualna stacja monitoringu w Myszkowie, Lokalizacja 42-3000 Myszków, ul. Miedziana 3

23

Manualna stacja monitoringu w Knurowie, Lokalizacja 44-194 Knurów, ul. Jedności Narodowej 5

24

Manualna stacja monitoringu w Godowie, Lokalizacja 44-340 Godów, ul. Glinki 32

25

Manualna stacja monitoringu w Częstochowie, Lokalizacja 42-217 Częstochowa, ul. Tomasza
Zana 6

26

Manualna stacja monitoringu w Pszczynie, Lokalizacja 43-200 Pszczyna, ul. Ks. Bp. Bogedaina 20

27

Manualna stacja monitoringu w Tarnowskich Górach, Lokalizacja 42-612 Tarnowskie Góry, ul.
Litewska 6

28

Manualna stacja monitoringu w Bielsku-Białej, Lokalizacja 43-308 Bielsko-Biała, ul. Sternicza 4
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II. Cześć II
Przedmiotem zamówienia jest ochrona obiektów Głównego Inspektoratu Ochrony
Środowiska umiejscowionych na terenie województwa opolskiego. Wykaz obiektów i ich
lokalizacji zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia, oraz w Wykazie lokalizacji
stanowiącym załącznik nr 1 do projektu umowy dla części II zamówienia.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie niniejszego zamówienia kwotę
133 000 zł brutto.
Wymagania dla Wykonawcy:
1. Planowany termin realizacji zamówienia: od 01.02.2019 do dnia 31.12.2019.
2. Ochrona osób i mienia realizowana będzie przez pracowników ochrony wpisanych na
listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zgodnie z załącznikiem nr 2 do
umowy dla II części zamówienia.
3. Ochrona będzie realizowana w formie bezpośredniej ochrony fizycznej.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie pracowników
świadczących usługę oraz za ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu
umowy. Każdy pracownik ochrony pełniący służbę u Zamawiającego musi być
wyposażony w połączenie (nadajnik, przycisk, telefon) z bazą firmy ochroniarskiej.
5. W celu zwiększenia bezpieczeństwa chronionego obiektu Wykonawca musi
dysponować grupą interwencyjną składającą się z co najmniej dwóch uzbrojonych
pracowników ochrony - zgodnie z § 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych formacji
ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji
(Dz.U. z 2015 poz. 992). Czas przyjazdu grupy interwencyjnej do Zamawiającego nie
może być dłuższy niż 10 minut od chwili przekazania sygnału alarmowego z
monitorowanego obiektu do właściwej centrali.
6. Wykonawca na dzień otwarcia ofert musi posiadać urządzenia techniczne pozwalające
na utrzymanie stałej łączności z systemem alarmowym zainstalowanym u
Zamawiającego oraz z pracownikiem pełniącym służbę w chronionym obiekcie.
7. Pracownicy ochrony obiektu w przypadku uruchomienia się alarmu zobowiązani są do
natychmiastowej interwencji polegającej na potwierdzeniu alarmu, sprawdzeniu
obiektu, poinformowania uprawnionych osób ze strony Zamawiającego oraz
odpowiednich służb (po uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego).
8. Pracownicy ochrony obiektu zabezpieczają mienie poprzez ciągłą i aktywną obecność
na terenie w czasie przyjętym pod ochronę, oraz w przypadku uruchomienia się alarmu
zobowiązani są do natychmiastowej interwencji polegającej na potwierdzeniu alarmu,
sprawdzeniu obiektu, poinformowania uprawnionych osób ze strony Zamawiającego
oraz odpowiednich służb (po uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego).
9. Pracownicy ochrony muszą być wyposażeni w środki przymusu bezpośredniego tj.
kajdanki, pałki służbowe, chemiczne środki obezwładniające w postaci ręcznych
miotaczy substancji obezwładniających, przedmiot przeznaczony do obezwładniania
osób za pomocą energii elektrycznej, którymi posługiwać mogą się pracownicy ochrony
fizycznej, zgodnie z art.12 ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej
(Dz.U. z 2018 poz. 1834).
10. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z pracownikami wyznaczonymi
przez Zamawiającego w zakresie ochrony, bezpieczeństwa chronionego obiektu oraz
informowania o wszelkich zauważonych zagrożeniach, usterkach i nieprawi10 | S t r o n a

dłowościach zwiększających ryzyko powstania szkody w mieniu podlegającym
ochronie.
11. W przypadku zaistnienia okoliczności zmierzających do zagrożenia mienia
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia najbliższej jednostki
Policji bądź Straży Pożarnej.
12. Wykonawca zobowiązany jest do podejmowania wszelkich czynności w celu
przeciwdziałania wystąpieniu wypadków losowych lub innych zdarzeń mogących mieć
wpływ na bezpieczeństwo ludzi, stan techniczny budynku i stan znajdującego się w nim
wyposażenia.
13. Pracownicy ochrony obiektu mają obowiązek wzywania osób zakłócających porządek
do opuszczenia chronionego terenu, zatrzymania osób stwarzających bezpośrednie
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a także dla chronionego mienia, w celu ich
niezwłocznego przekazania Policji lub Straży Miejskiej.
14. Wykonawca odpowiadać będzie wobec Zamawiającego za wszelkie szkody
wyrządzone Zamawiającemu przez pracowników Wykonawcy oraz osoby trzecie w
przypadku niedołożenia przez pracowników Wykonawcy należytej staranności przy
wykonywaniu umowy.
15. Zamawiający zaleca aby Wykonawca, po uzgodnieniu z Zamawiającym, w widocznym
miejscu na terenie chronionego obiektu umieścił informację z logo (znakiem
graficznym) swojej firmy oraz numerem telefonu kontaktowego.
16. Pracownicy ochrony obiektu są zobowiązani do stałego kontrolowania powierzonego
obiektu w szczególności poprzez:
1) sprawdzanie wszystkich pomieszczeń przy podejmowaniu służby oraz w trakcie jej
pełnienia,
2) sprawdzanie prawidłowości zamknięcia drzwi i okien oraz klapy przeciwpożarowej
po opuszczeniu chronionego obiektu przez zatrudnionych pracowników;
sprawdzanie ilości samochodów, stanu ogrodzenia, bramy wjazdowej i oświetlenia
oraz działania alarmu ppoż.,
3) dokonywanie obchodów na zewnątrz i wewnątrz budynku z częstotliwością
minimum raz na 1 godzinę. Podczas obchodu należy zwrócić uwagę m.in. na
otwarte okna i zapalone światło w pokojach nie użytkowanych po godzinie 15:00
przez pracowników. Jeżeli pracownicy zostawili otwarte okna i zapalone światło
- należy pozamykać okna i zgasić światła.
4) przebywanie na terenie obiektu w godzinach określonych w § 1 ust. 5 wzoru
umowy dla części II zamówienia,
5) przyjmowanie oraz rejestrację telefonicznych zgłoszeń na stosownych
formularzach i przekazywanie tych informacji wskazanym pracownikom,
6) sprawdzanie faksu z częstotliwością minimum raz na 1 godzinę i powiadamianie
wskazanych pracowników o wpływających istotnych dokumentach,
7) prowadzenie rejestru przebywających na terenie budynku pracowników po
godzinach pracy – zgodnie z przepustką,
8) udostępnianie kluczy upoważnionym pracownikom do wyznaczonych w
przepustce pomieszczeń,
9) absolutny zakaz wpuszczania osób nieupoważnionych do przebywania w budynku
po godzinach urzędowania,
10) otwieranie i zamykanie bramy wjazdowej,
11) sprzątanie terenu wokół obiektu (zamiatanie terenu utwardzonego, utrzymanie
w czystości terenu zielonego) oraz wykonywanie stosownych prac w okresie
zimowym (odśnieżanie i posypywanie piachem chodnika wokół obiektu oraz
dojścia do budynku i schodów),
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12) wywieszanie i zdejmowanie flag,
13) znajomość struktury budynku oraz znajomość rozmieszczenia i umiejętność
obsługi wyłączników prądu, instalacji ppoż., systemów wentylacji i klimatyzacji,
zaworów wodnych i gazowych (wewnątrz i na zewnątrz budynku),
14) podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku stwierdzenia zakłóceń
porządku i prawidłowe reagowanie na mogące wystąpić sytuacje nagłe, awaryjne
związane z bezpieczeństwem ludzi, stanem technicznym budynku i istniejącymi w
chronionym obiekcie instalacjami,
15) prowadzenie książki meldunków z przebiegu służby w obiekcie, w której
odnotowuje się przebieg służby,
16) pisemne zgłaszanie użytkownikowi mienia wszelkich braków lub naruszeń
odnośnie stanu zabezpieczenia mienia na ochranianym obiekcie.
17) W przypadku zaistnienia zdarzeń na terenie podlegającym ochronie:
 niezwłoczne powiadomienie policji w razie usiłowania dokonania lub
dokonania kradzieży, włamania, napadu, dewastacji mienia lub innej sytuacji
o ile zachodzi taka konieczność,
 niezwłoczne powiadomienie pogotowia ratunkowego w razie zaistnienia
nieszczęśliwego wypadku,
 niezwłoczne powiadomienie straży pożarnej w razie zaistnienia pożaru lub
stwierdzenia próby podpalenia,
 niezwłoczne powiadomienie pogotowia gazowego w razie wybuchu gazu lub
stwierdzenia powstania takiego zagrożenia,
 informowanie użytkownika mienia o zaistniałych awariach.
17. W przypadku wprowadzenia stopni alarmowych lub stopni alarmowych dla zagrożeń w
cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej, obejmujących przedsięwzięcia realizowane
w celu przeciwdziałania wystąpieniu zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub
sabotażowym Wykonawca w szczególności:
 Powiadomi podległy personel o konieczności zachowania wzmożonej
czujności w stosunku do osób, zachowujących się w sposób wzbudzający
podejrzenia.
 Sprawdzi na zewnątrz i od wewnątrz budynek pod względem podejrzanych
zachowań osób oraz podejrzanych przedmiotów.
 Zamknie i zabezpieczy budynek i wszystkie pomieszczenia.
 Sprawdzi działanie środków łączności telefonicznej.
 Podda kontroli przy wejściu osoby wchodzące na teren obiektu oraz ich
bagaże, paczki i inne pojemniki.
 W trakcie pełnienia służby nie wpuszcza do budynku nieuprawnione osoby
oraz nie przyjmuje żadnych bagaży, przesyłek, paczek itp. bez zgody
Kierownika Laboratorium.
 W przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym pilnie
powiadomi odpowiednie służby a także Kierownika.
18. Usługa ochrony mienia będzie realizowana:
- w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 1500 do 700 dnia następnego,
- w soboty, niedziele i święta oraz inne dni dodatkowo wolne od pracy – całodobowo.
19. Wykaz obiektów Zamawiającego razem z lokalizacją:
1
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Pomieszczenia Laboratorium oraz Monitoringu w budynku w Opolu, Lokalizacja 45-035
Opole, ul. Nysy Łużyckiej 42

Załącznik nr 2A
Formularz ofertowy dla części I

Wykonawca:

FORMULARZ OFERTOWY DLA CZĘŚCI I
W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu na usługę społeczną pn.:

„Monitoring oraz ochrona terenowych obiektów Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska”
Część I – monitoring obiektów na terenie województwa śląskiego
Znak sprawy: ZP/220-4/19/JS
z dnia ………………………
1. ZAMAWIAJĄCY:
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez1:
Lp.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

3. KORESPONDENCJĘ NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES:
Wykonawca
Imię i nazwisko
osoby uprawnionej
do kontaktów
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
e-mail
3. JA NIŻEJ PODPISANY OŚWIADCZAM, ŻE:
a. zapoznałem się z treścią ogłoszenia o zamówieniu na usługę społeczną wraz
z załącznikami dla niniejszego zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń,
b. gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią szczegółowego opisu
przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu,
1

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wpisać wszystkich Wykonawców.
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c. cena oferty za realizację niniejszego zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w
szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wynosi: brutto ………………. PLN
(słownie: …………………..………złotych),

d. zaoferowanie dodatkowo zatrudnienia osoby niepełnosprawnej lub aktywizacja
osoby bezrobotnej w trakcie trwania umowy : TAK/NIE – ilość punktów _______
e. realizacja Zamówienia przy udziale pracowników mających udokumentowane
doświadczenie zawodowe polegające na długości stażu pracy w świadczeniu usług
osób i mienia
Lp.

Imię i nazwisko pracownika

Udokumentowane
doświadczenie
/ w pełnych latach pracy/

Ilość punktów

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
RAZEM PKT.
f. termin realizacji zamówienia: od 01.02.2019r. do 31.12.2019r.
g. posiadam nr KRS……….., NIP……………, REGON…………
h. jestem związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert,
i. akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy razem z załącznikami dla części I zamówienia,
przedstawiony w załączniku do ogłoszenia o zamówieniu nr 6A, w tym warunki płatności tam
określone,

j. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.*
* 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 RODO2 treści oświadczenia Wykonawca nie składa
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

k. w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązuję się zawrzeć umowę w
miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,

2

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).
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l. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie opisane w pkt. 3 ogłoszenia o
zamówieniu.

m. Czy

wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem
przedsiębiorstwem? TAK/NIE

bądź

małym

lub

średnim

(niepotrzebne skreślić)

Przez Mikroprzedsiębiorstwo rozumie się: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego
roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Przez Małe przedsiębiorstwo rozumie się: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego
roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Przez Średnie przedsiębiorstwa rozumie się: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani
małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza
50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
Powyższe informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Podpis(y):
Lp.

Nazwisko i imię osoby (osób)
Podpis(y) osoby (osób)
uprawnionej(ych) do występowania uprawnionej(ych) do występowania w
w imieniu Wykonawcy
imieniu Wykonawcy
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Data

Załącznik nr 2B
Formularz ofertowy dla części II

Wykonawca:

FORMULARZ OFERTOWY DLA CZĘŚCI II
W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu na usługę społeczną pn.:

„Monitoring oraz ochrona terenowych obiektów Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska”
Część II – ochrona obiektów na terenie województwa opolskiego
Znak sprawy: ZP/220-4/19/JS
z dnia ………………………
1. ZAMAWIAJĄCY:
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez3:
Lp.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

3. KORESPONDENCJĘ NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES:
Wykonawca
Imię i nazwisko
osoby uprawnionej
do kontaktów
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
e-mail
4. JA NIŻEJ PODPISANY OŚWIADCZAM, ŻE:
a. zapoznałem się z treścią ogłoszenia o zamówieniu na usługę społeczną wraz
z załącznikami dla niniejszego zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń,
b. gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią szczegółowego opisu
przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu,
3

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wpisać wszystkich Wykonawców.
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c. cena oferty za realizację niniejszego zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w
szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wynosi: brutto ………………. PLN
(słownie: …………………..………złotych), Zgodnie z poniższą kalkulacją:

L.p.

typ usługi – Ochrona obiektów zgodnie z poniższą
specyfikacją

Stawka 1 roboczogodziny usługi
BRUTTO

Laboratorium w budynku w Opolu,
Lokalizacja 45-035 Opole, ul. Nysy Łużyckiej 42

1

RAZEM CZĘŚĆ II BRUTTO

d. zaoferowanie dodatkowo zatrudnienia osoby niepełnosprawnej lub aktywizacja
osoby bezrobotnej w trakcie trwania umowy : TAK/NIE – ilość punktów _______
e. realizacja Zamówienia przy udziale pracowników mających udokumentowane
doświadczenie zawodowe polegające na długości stażu pracy w świadczeniu usług
osób i mienia
Lp.

Imię i nazwisko pracownika

Udokumentowane
doświadczenie
/ w pełnych latach pracy/

Ilość punktów

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
RAZEM PKT.
f. termin realizacji zamówienia: od 01.02.2019 do 31.12.2019 r.
g. posiadam nr KRS……….., NIP……………, REGON…………
h. jestem związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert,
i. akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy razem z załącznikami dla części II zamówienia,
przedstawiony w załączniku do ogłoszenia o zamówieniu nr 6B, w tym warunki płatności tam
określone,

j. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.*
* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio
jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie
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do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO4 treści oświadczenia Wykonawca nie składa
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

k. w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązuję się zawrzeć umowę w miejscu
i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,

l. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie opisane w pkt. 8 ogłoszenia o
zamówieniu.

m. Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?
TAK/NIE
(niepotrzebne skreślić)

Przez Mikroprzedsiębiorstwo rozumie się: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny
obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Przez Małe przedsiębiorstwo rozumie się: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny
obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Przez Średnie przedsiębiorstwa rozumie się: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów
EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
Powyższe informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Podpis(y):
Lp.

Nazwisko i imię osoby (osób)
Podpis(y) osoby (osób)
uprawnionej(ych) do występowania uprawnionej(ych) do występowania w
w imieniu Wykonawcy
imieniu Wykonawcy

Data

Załącznik nr 3
4

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).
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DANE OSOBOWE – „KLAUZULA INFORMACYJNA”
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:













administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, ul.
Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa;
w sprawach związanych z Pani/Pana danymi, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych
osobowych w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska, e-mail: iod@gios.gov.pl ;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Monitoring oraz ochrona
terenowych obiektów Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska”, znak sprawy: ZP/2204/19/JS prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t. j.), dalej „ustawa
Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 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;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)



− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
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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Załącznik nr 4
…………………………..
(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Składając ofertę w postępowaniu w sprawie udzielania zamówienia publicznego na
„Monitoring oraz ochrona terenowych obiektów Głównego Inspektoratu Ochrony
Środowiska” , znak sprawy ZP/220-4/19/JS,
Oświadczam / -y, że:
- spełniam/ -y warunki udziału w postępowaniu,
- nie podlegam/ -y wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 - 22 oraz art. 24
ust. 5 pkt 1.

Oświadczam/ -y, że wszystkie informacje podane powyżej są aktualne i zgodne z prawdą oraz
zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w
błąd przy przedstawianiu informacji.

Warszawa, dnia ......................................

................................................
podpis uprawnionego
Przedstawiciela Wykonawcy
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Załącznik nr 5
……………………………
(pieczęć Wykonawcy)

Wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia
postępowania o zamówienie publiczne / w okresie prowadzenia działalności gospodarczej
polegających na ochronie osób i mienia w budynkach użyteczności publicznej.

Lp.

Zakres usługi

Wartość zamówienia
brutto (w okresie 6
miesięcy)

Okres
wykonywania

Nazwa i adres
odbiorcy

1

2

3

Warszawa, dnia ......................................

................................................
podpis uprawnionego
Przedstawiciela Wykonawcy

UWAGA: do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, iż usługi zostały wykonane
należycie. Brak dowodu spowoduje nie uznanie usługi za zrealizowaną.
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Załącznik nr 6A
Projekt umowy dla części I razem za załącznikami

Projekt Umowy Nr …..... / I/ ……….
„Monitoring terenowych obiektów
Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska”
Część I – monitoring obiektów Zamawiającego na terenie województwa Śląskiego
Skarbem Państwa - Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska z siedzibą
w Warszawie, ul. Wawelska 52/54, NIP 526-16-50-857, REGON 000861593,
reprezentowanym przez Andrzeja Długołęckiego – Dyrektora Generalnego Głównego
Inspektoratu Ochrony Środowiska
zwanym dalej „ Zamawiającym”,
a……………………………………………………....................................................................
prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą……………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
z siedzibą w …………………………………………………………………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą”
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2018 poz. 1986 t. j.) zawierana jest umowa o następującej treści.
§ 1 Przedmiot zamówienia
1. Zamawiający zleca do realizacji, a Wykonawca zobowiązuje się realizować stałą ochronę
mienia Zamawiającego w lokalizacjach zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy w
formie monitoringu z wykorzystaniem grup interwencyjnych. Ochrona ta jest realizowana przy
wykorzystaniu urządzeń technicznych i będzie polegała na stałym dozorze, tzn. 24 godziny na
dobę, sygnałów przesyłanych z elektronicznych systemów alarmowych znajdujących się we
wskazanych lokalizacjach Zamawiającego, poprzez Stanowisko Monitoringu Wykonawcy oraz
reagowaniu grupy interwencyjnej pracowników ochrony Wykonawcy, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 2018 poz. 2142 z pożn. zm.).
2. Umowa niniejsza wchodzi w życie z datą protokolarnego przekazania obiektu, przy czym
protokół przekazania podpisany przez upoważnionych do powyższej czynności pracowników
stron stanowi integralną część niniejszej umowy jako załącznik Nr 2.
3. Do obowiązków Wykonawcy należy ochrona mienia znajdującego się na terenie lokalizacji
wskazanych w załączniku nr 1, w sposób zabezpieczający przed kradzieżą z włamaniem,
rabunkiem, pożarem i innymi zdarzeniami mogącymi spowodować szkodę w chronionym
obiekcie.
4. Ochrona mienia realizowana będzie przez 24 godziny na dobę przez pracowników ochrony
wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
5. Wykonawca będzie dysponował grupą interwencyjną składającą się z co najmniej dwóch
osόb. Czas przyjazdu grupy interwencyjnej do Zamawiającego nie może być dłuższy niż 10
minut.
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6. Każdy pracownik ochrony pełniący służbę u Zamawiającego musi być wyposażony w
radiowe połączenie (nadajnik, przycisk napadowy) z bazą firmy ochroniarskiej.
7. Pracownicy ochrony muszą być wyposażeni w radiostację pracującą w paśmie
przeznaczonym dla firmy lub innym skutecznym systemie komunikacyjnym np. telefon
komórkowy.
8. W przypadku braku kontaktu z chronionym obiektem Wykonawca zobowiązany jest podjąć
działania interwencyjne (przyjazd grupy interwencyjnej).
9.Wykonawca na dzień otwarcia ofert musi posiadać urządzenia techniczne pozwalające na
utrzymanie stałej łączności z systemem alarmowych zainstalowanym u Zamawiającego.
O każdym załączeniu alarmu antywłamaniowego w chronionym budynku musi zostać
automatycznie powiadomiona baza firmy ochroniarskiej. Wykonawca otrzymany sygnał
alarmowy musi zweryfikować i wszcząć pożądane działania (wyjazd grupy interwencyjnej),
czy też ich zaprzestać (błędna informacja). Wykonawca na własny koszt zainstaluje i podłączy
urządzenia umożliwiające połączenie systemu alarmowego Zamawiającego (centralka) z bazą,
centralą, monitoringiem Wykonawcy przed przystąpieniem do realizacji umowy.
10. Wykonawca przed podpisaniem umowy przekaże Zamawiającemu „Wykaz pracowników
ochrony skierowanych do realizacji zamówienia”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy.
11. Osoby zatrudnione przez Wykonawcę, świadczące u Zamawiającego usługę w zakresie
fizycznej, bezpośredniej ochrony obiektu muszą być w okresie realizacji umowy zatrudnione
przez Wykonawcę na podstawie umów o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U.2018r. poz.108.).
12. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego
nie krótszym niż 12 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się do udokumentowania faktu
zatrudnienia osób określonych w ust. 10 na podstawie umowy o pracę, poprzez przedstawienie
oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy. Oświadczenie to powinno zawierać w
szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia
oświadczenia, wskazanie, że czynności określone w ust. 10 wykonują osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę, liczbę tych osób, rodzaje umów o pracę i wymiary etatów oraz
podpisy osób uprawnionych do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy
13. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 12 w terminie
wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku
zatrudnienia osób wykonujących czynności określone w ust. 10 na podstawie umowy o pracę
14. W przypadku zmiany składu osobowego osób pozostających w stosunku pracy i
realizujących czynności objęte zamówieniem Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie,
każdorazowo do aktualizacji „Wykaz pracowników ochrony przewidzianych do realizacji
zamówienia”, nie później jednak niż przed przystąpieniem danej osoby do pracy.
15. Ochrona danych:
a) Strony Umowy zobowiązują się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa w
zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności 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.2016.119.1, Dz.Urz.UE.L.2018.127.2).
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b) W przypadku konieczności zawarcia odrębnych od niniejszej umowy umów
powierzenia danych lub też innych odrębnych umów regulujących zasady ochrony danych
osobowych lub konieczności sporządzenia odrębnych oświadczeń w zakresie ochrony
danych osobowych, Strony zobowiązują się odpowiednio do zawarcia umów lub wydania
oświadczeń.
§ 2 Termin realizacji zamówienia
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia protokolarnego przekazania obiektu,
będącego przedmiotem umowy do 31 grudnia 2019 r.
§ 3 Wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia
1. Koszty usługi wyszczególnionej w § 1 niniejszej umowy, strony ustalają w wysokości:
ogółem za cały okres obowiązywania umowy tj. od dnia protokolarnego przekazania obiektów,
będącego przedmiotem umowy do dnia 31 grudnia 2019 r. ................................... netto, brutto
............................. (słownie: .............................................. ......................................).
2. Należność za wykonaną usługę przekazywana będzie w równych miesięcznych ratach na
rachunek wskazany przez Wykonawcę w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury
Zamawiającemu.
3. W przypadku, gdy okres świadczenia usługi nie odpowiada pełnemu miesiącowi,
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie obliczone proporcjonalnie do okresu świadczenia
usługi.
4. Faktury będą wystawiane ostatniego dnia roboczego miesiąca, którego dotyczy usługa.
5. Za datę płatności strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
6. W przypadku zwłoki w zapłacie naliczone będą odsetki ustawowe.
7. Koszty związane z wyjazdem grupy interwencyjnej, uzasadnione wynikłą sytuacją jak i
będące wynikiem przekazania błędnej informacji obciążają Wykonawcę.
8. W przypadku powstania szkód mających związek z wykonywaną ochroną Zamawiający
zastrzega sobie prawo wstrzymania z tego tytułu wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy.
§ 4 Nadzór merytoryczny usługi
1. Wykonawca upoważnia Panią/Pana ……….…………………………………………do
przyjmowania uwag i wniosków Zamawiającego celem korygowania zadań ochrony oraz
sprawowania nadzoru merytorycznego nad realizacją zadań.
2. Zamawiający wyznacza ze swojej strony Panią/Pana: ……………………………………...
do przekazywania Wykonawcy wszelkich uwag oraz zaleceń dotyczących ochrony obiektów.
§ 5 Inne zobowiązania stron
1. Wykonawca realizując przedmiot zamówienia w czasie trwania niniejszej umowy
zobowiązuje się do postępowania z najwyższą starannością wymaganą charakterem
profesjonalnie wykonywanej działalności gospodarczej, biorąc na siebie całkowitą
odpowiedzialność za wszystkie działania i zaniechania działania związane z zawodowym
wykonywaniem tej działalności gospodarczej.
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2. Wykonawca zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa w każdorazowych pracach
związanych z aktualizacją dokumentacji dotyczącej ochrony omawianego obiektu.
3. Zamawiający i Wykonawca zachowają w tajemnicy wszystkie informacje, które mają wpływ
na stan bezpieczeństwa w czasie obowiązywania umowy oraz po jej rozwiązaniu.
4. Wykonawca zobowiązany jest mieć na wyposażeniu bezprzewodowe środki łączności
umożliwiające powiadamianie właściwych służb o zaistniałych zdarzeniach w ochranianych
obiektach
5. W przypadku stwierdzenia naruszenia plomb, kradzieży, włamania, zaprószenia ognia,
wycieku wody lub innych zdarzeń losowych powodujących szkodę, Wykonawca ma
obowiązek zabezpieczenia miejsca zdarzenia i niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego
oraz wezwania na jego polecenie odpowiednich służb tj. Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia
Gazowego, Pogotowia Wodnego itp. Wykonawca zobowiązany jest także do uczestnictwa w
komisji badającej okoliczności wypadku oraz oceniającej wysokość poniesionych z tego tytułu
strat.
6. Wykonawca odpowiada za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego
wykonania obowiązków określonych umową i w zakresie tejże odpowiedzialności jest
ubezpieczony. Ponadto, Wykonawca potwierdza i zobowiązuje się do stałego posiadania w
czasie trwania niniejszej umowy, ważnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności
cywilnej, dotyczącej całego zakresu prowadzonej przez niego działalności.
7. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć pracowników ochrony od następstw
nieszczęśliwych wypadków, które mogą wydarzyć się w związku z wykonywaniem zadań
objętych umową. W tym zakresie Zamawiający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności
prawnej.
8. Zamawiający nie będzie ponosił jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody majątkowe
personelu Wykonawcy.
9. Pracownicy ochrony będą pełnili służbę w ubiorach firmy .....................................
posiadających znaki identyfikacyjne, wyposażeni w dopuszczalne prawem środki przymusu
oraz wyposażeni w bezprzewodowe środki łączności z firmą umożliwiające powiadamianie
właściwych służb o zaistniałych zdarzeniach w ochranianym obiekcie.
§ 6 Rozwiązanie umowy
1. Każda ze stron ma możliwość rozwiązania umowy z miesięcznym wypowiedzeniem
skutkującym na ostatni dzień miesiąca.
2. Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym jeżeli:
a) Wykonawca utracił uprawnienia niezbędne do realizacji przedmiotu umowy (Koncesja),
b) pracownicy Wykonawcy świadczący usługę u Zamawiającego ujawnią informacje
niejawne, poufne, w których posiadanie weszli w trakcie realizacji umowy,
c) Wykonawca nie przystąpił do świadczenia usług lub przerwał ich wykonywanie na okres
dłuższy niż 3 dni,
d) Wykonawca w inny sposób rażąco naruszy postanowienia umowy,
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e) Zamawiający nie zapłaci przez kolejne 2 miesiące za świadczoną usługę.
3. Rozwiązanie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i
powinno zawierać uzasadnienie.

§ 7 Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
a) rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia brutto (przyjmuje się, że miesiąc = 30 dni),
b) zaprzestania wykonywania przedmiotu umowy - za każdy dzień w wysokości 500,00 zł
brutto,
c) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w zrealizowaniu któregokolwiek z obowiązków, o
których mowa w § 1 ust. 11 - 14, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 200 zł (słownie: dwustu złotych, zero groszy), ale nie więcej niż 5 % łącznego
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1.
d) przekroczenia czasu przyjazdu grupy interwencyjnej określonego w § 1 pkt 5 - za każdy
przypadek w wysokości 500,00 zł brutto,
e) nienależytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w tym naruszenia
obowiązków wynikających z § 1 pkt. 3 -10, § 5 pkt. 1-5, 7 i 9 - w wysokości 500,00 zł brutto
za każdy stwierdzony przypadek nienależytego wykonania.
2. Przez nienależyte wykonanie umowy Zamawiający będzie rozumiał m.in. nieprzestrzeganie
zapisów Opisu Przedmiotu Zamówienia odnoszących się do przedmiotu zamówienia i sposobu
jego realizacji.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, a Wykonawca wyraża na to zgodę.
§ 8 Zmiany w umowie
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem następujących przypadków:
a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia,
b) zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialności, skutkującej brakiem należytego wykonania umowy, Zamawiający
dopuszcza możliwość zmiany umowy poprzez dokonanie stosownych zapisów,
c) zmiany stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy. W takiej sytuacji
Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie cen jednostkowych brutto podanych w
złożonym „formularzu cenowym” o różnicę wynikającą ze zmiany wysokości podatku
VAT,
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d) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustanego na podstawie art. 2 ust.
3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W takiej
sytuacji Zamawiający dopuszcza waloryzację stawki za jedną rbg pracownika ochrony,
e) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. W takiej sytuacji
Zamawiający dopuszcza zmianę stawki za jedną rbg pracownika ochrony.
2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian, o których mowa w pkt d) i e) tylko wtedy
gdy będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
3.Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie
pisemnej.
§ 9 Pozostałe postanowienia
1. Strony zobowiązują się do rozstrzygania spraw spornych metodą negocjacji. W przypadku
znacznych rozbieżności stanowisk spory między stronami rozstrzygane będą na drodze
sądowej, właściwym będzie Sąd miejsca wykonania umowy
2. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.
3. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
4. Załącznikami do umowy są:
1) Wykaz lokalizacji razem z potwierdzeniem odbioru punktu przez Wykonawcę;
2) Wykaz pracowników skierowanych do realizacji zadania;

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

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

Wykonawca

Zamawiający
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Załącznik nr 1 do umowy dla części I
Wykaz lokalizacji dla części I wraz z potwierdzeniem odbioru

Wykaz Lokalizacji Objętych Monitoringiem
dla części I zamówienia
l.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

monitoring obiektów zgodnie z poniższą specyfikacją
Automatyczna stacja monitoringu w Częstochowie,
Lokalizacja 42-200 Częstochowa, K.K. Baczyńskiego 2
Automatyczna stacja monitoringu w Częstochowie,
Lokalizacja 42-200 Częstochowa, ul. Aleje AK / Jana Pawła II
Automatyczna stacja monitoringu w Złotym Potoku,
Lokalizacja 42-253 Złoty Potok, ul. Leśniczówka Kamienna Góra
Automatyczna stacja monitoringu w Gliwicach,
Lokalizacja 44-100 Gliwice, ul. Sikornik 34
Automatyczna stacja monitoringu w Zabrzu,
Lokalizacja 41-819 Zabrze, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 34
Automatyczna stacja monitoringu w Dąbrowie Górniczej,
Lokalizacja 41-303 Dabrowa Górnicza, ul. Tysiąclecia 25A
Automatyczna stacja monitoringu w Katowicach,
Lokalizacja 40-844 Katowice, ul. Stanisława Kossutha 6
Automatyczna stacja monitoringu w Rybniku,
Lokalizacja 44-200 rybnik, ul. Borki 37D
Automatyczna stacja monitoringu w Tychach,
Lokalizacja 43-100 Tychy, ul. Lwa Tołstoja 1
Automatyczna stacja monitoringu w Wodzisławiu Śląskim,
Lokalizacja 44-300 Wodzisław Śląski, ul. I.K. Gałczyńskiego 1
Automatyczna stacja monitoringu w Cieszynie,
Lokalizacja 43-400 Cieszyn, ul. Mickiewicza 13
Automatyczna stacja monitoringu w Bielsku-Białej,
Lokalizacja 43-300 Bielsko-Biała, ul. Zofii Kossak-Szczuckiej 19
Automatyczna stacja monitoringu w Sosnowcu,
Lokalizacja 41-219 Sosnowiec, ul. Lubelska 51
Automatyczna stacja monitoringu w Katowicach,
Lokalizacja Katowice, ul. Górnośląska / Plebiscytowa
Automatyczna stacja monitoringu w Ustroniu,
Lokalizacja 43-450 Ustroń, ul. Sanatoryjna 7
Automatyczna stacja monitoringu w Czerwonce-Leszczyny,
Lokalizacja 44-230 Czerwonka-Leszczyna, ul. Kopalniana
Automatyczna stacja monitoringu w Żywcu,
Lokalizacja 34-300 Żywiec, ul. Kopernika 83A
Automatyczna stacja monitoringu w Żorach,
Lokalizacja 44-240 Żory, ul. Os. Gen. W. Sikorskiego 52
Automatyczna stacja monitoringu w Bielsku-Białej,
Lokalizacja 43-300 Bielsko-Biała, ul. Partyzantów
Automatyczna stacja monitoringu w Lublińcu,
Lokalizacja 42-700 Lubliniec, ul. Ks. Płk. Jana Szymały 3
Automatyczna stacja monitoringu w Zawierciu,
Lokalizacja 42-400 Zawiercie, ul. Gałczyńskiego 3

28 | S t r o n a

potwierdzenie
odbioru punktu

22
23
24
25
26
27
28

Manualna stacja monitoringu w Myszkowie,
Lokalizacja 42-3000 Myszków, ul. Miedziana 3
Manualna stacja monitoringu w Knurowie,
Lokalizacja 44-194 Knurów, ul. Jedności Narodowej 5
Manualna stacja monitoringu w Godowie,
Lokalizacja 44-340 Godów, ul. Glinki 32
Manualna stacja monitoringu w Częstochowie,
Lokalizacja 42-217 Częstochowa, ul. Tomasza Zana 6
Manualna stacja monitoringu w Pszczynie,
Lokalizacja 43-200 Pszczyna, ul. Ks. Bp. Bogedaina 20
Manualna stacja monitoringu w Tarnowskich Górach,
Lokalizacja 42-612 Tarnowskie Góry, ul. Litewska 6
Manualna stacja monitoringu w Bielsku-Białej,
Lokalizacja 43-308 Bielsko-Biała, ul. Sternicza 4

Warszawa, dnia ......................................

................................................
podpis uprawnionego
Przedstawiciela Wykonawcy
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Załącznik nr 2 do umowy dla części I
Wykaz pracowników dla części I wraz z oświadczeniem Wykonawcy

…………………………………………….
(pieczęć Wykonawcy)
Wykaz pracowników ochrony skierowanych do realizacji zamówienia
dla części I zamówienia
Lp.

Imię i Nazwisko

Podstawa
dysponowania osobą /1/

numer licencji pracownika
/2/

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Oświadczamy/m, że osoby wymienione w niniejszym wykazie przewidziane do realizacji
zamówienia są wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
*(1) - należy podać na jakiej podstawie jest zatrudniona dana osoba
*(2) - należy podać numer dane identyfikujące pracownika który będzie pełnił usługę ochrony
osób i mienia.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Oświadczam / -y, że naszymi pracownikami, świadczącymi usługi na rzecz Zamawiającego
będą wyłącznie osoby które nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym.
Oświadczam/ -y, że wszystkie informacje podane powyżej są aktualne i zgodne z prawdą oraz
zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w
błąd przy przedstawianiu informacji.
…………………., dnia ......................................

................................................
podpis uprawnionego
Przedstawiciela Wykonawcy

30 | S t r o n a

Załącznik nr 6B
Projekt umowy dla części II

Projekt Umowy Nr …..... / II/ ……….
„Monitoring oraz ochrona terenowych obiektów
Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska”
Część II – ochrona obiektów Zamawiającego na terenie województwa Opolskiego
Zawarta pomiędzy:
Skarbem Państwa - Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska z siedzibą
w Warszawie, ul. Wawelska 52/54, NIP 526-16-50-857, REGON 000861593,
reprezentowanym przez Andrzeja Długołęckiego – Dyrektora Generalnego Głównego
Inspektoratu Ochrony Środowiska zwanym dalej „ Zamawiającym”,
a……………………………………………………....................................................................
prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą……………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
z siedzibą w …………………………………………………………………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą”
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2018 poz. 1986 t. j.) zawierana jest umowa o następującej treści.
§ 1 Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest usługa ochrony mienia w budynku przy ul. Nysy Łużyckiej 42,
45-035 Opole zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i
mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142 z późn. zm.).
2. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje obowiązek starannego działania w
zakresie bezpośredniej ochrony mienia budynku przy ul. Nysy Łużyckiej 42, 45-035 Opole,
w skład którego wchodzi budynek wraz z wyposażeniem biurowo-laboratoryjnym oraz
samochody podczas postoju na terenie tej posesji.
3. Wykonawca zabezpiecza mienie poprzez ciągłą i aktywną obecność na terenie i w czasie
przyjętym pod ochronę oraz - w razie potrzeby – wzywa odpowiednie służby, a także
zawiadamia Policję lub Straż Pożarną i osobę wskazaną do kontaktu przez Zamawiającego.
W szczególności Wykonawca wypełnia swoje obowiązki poprzez:
1)
2)

3)

sprawdzanie wszystkich pomieszczeń przy podejmowaniu służby oraz w trakcie jej
pełnienia,
sprawdzanie prawidłowości zamknięcia drzwi i okien oraz klapy przeciwpożarowej
po opuszczeniu chronionego obiektu przez zatrudnionych pracowników; sprawdzanie
ilości samochodów, stanu ogrodzenia, bramy wjazdowej i oświetlenia oraz działania
alarmu ppoż.,
dokonywanie obchodów na zewnątrz i wewnątrz budynku z częstotliwością minimum
raz na 1 godzinę. Podczas obchodu należy zwrócić uwagę m.in. na otwarte okna i
zapalone światło w pokojach nie użytkowanych po godzinie 15:00 przez
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pracowników. Jeżeli pracownicy zostawili otwarte okna i zapalone światło - należy
pozamykać okna i zgasić światła.
4) przebywanie na terenie obiektu w godzinach określonych w § 1 ust. 5,
5) przyjmowanie oraz rejestrację telefonicznych zgłoszeń na stosownych formularzach i
przekazywanie tych informacji wskazanym pracownikom,
6) sprawdzanie faksu z częstotliwością minimum raz na 1 godzinę i powiadamianie
wskazanych pracowników o wpływających istotnych dokumentach,
7) prowadzenie rejestru przebywających na terenie budynku pracowników po godzinach
pracy – zgodnie z przepustką,
8) udostępnianie kluczy upoważnionym pracownikom do wyznaczonych w przepustce
pomieszczeń,
9) absolutny zakaz wpuszczania osób nieupoważnionych do przebywania w budynku po
godzinach urzędowania,
10) otwieranie i zamykanie bramy wjazdowej,
11) sprzątanie terenu wokół obiektu (zamiatanie terenu utwardzonego, utrzymanie
w czystości terenu zielonego) oraz wykonywanie stosownych prac w okresie
zimowym (odśnieżanie i posypywanie piachem chodnika wokół obiektu oraz dojścia
do budynku i schodów),
12) wywieszanie i zdejmowanie flag,
13) znajomość struktury budynku oraz znajomość rozmieszczenia i umiejętność obsługi
wyłączników prądu, instalacji ppoż., systemów wentylacji i klimatyzacji, zaworów
wodnych i gazowych (wewnątrz i na zewnątrz budynku),
14) podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku stwierdzenia zakłóceń porządku
i prawidłowe reagowanie na mogące wystąpić sytuacje nagłe, awaryjne związane z
bezpieczeństwem ludzi, stanem technicznym budynku i istniejącymi w chronionym
obiekcie instalacjami,
15) prowadzenie książki meldunków z przebiegu służby w obiekcie, w której odnotowuje
się przebieg służby,
16) pisemne zgłaszanie użytkownikowi mienia wszelkich braków lub naruszeń odnośnie
stanu zabezpieczenia mienia na ochranianym obiekcie.
17) W przypadku zaistnienia zdarzeń na terenie podlegającym ochronie:
 niezwłoczne powiadomienie policji w razie usiłowania dokonania lub dokonania
kradzieży, włamania, napadu, dewastacji mienia lub innej sytuacji o ile zachodzi
taka konieczność,
 niezwłoczne powiadomienie pogotowia ratunkowego w razie zaistnienia
nieszczęśliwego wypadku,
 niezwłoczne powiadomienie straży pożarnej w razie zaistnienia pożaru lub
stwierdzenia próby podpalenia,
 niezwłoczne powiadomienie pogotowia gazowego w razie wybuchu gazu lub
stwierdzenia powstania takiego zagrożenia,
 informowanie użytkownika mienia o zaistniałych awariach.
4. W przypadku wprowadzenia stopni alarmowych lub stopni alarmowych dla zagrożeń w
cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej, obejmujących przedsięwzięcia realizowane w
celu przeciwdziałania wystąpieniu zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub
sabotażowym Wykonawca w szczególności:
 Powiadomi podległy personel o konieczności zachowania wzmożonej czujności w
stosunku do osób, zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenia.
 Sprawdzi na zewnątrz i od wewnątrz budynek pod względem podejrzanych
zachowań osób oraz podejrzanych przedmiotów.
 Zamknie i zabezpieczy budynek i wszystkie pomieszczenia.
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Sprawdzi działanie środków łączności telefonicznej.
Podda kontroli przy wejściu osoby wchodzące na teren obiektu oraz ich bagaże,
paczki i inne pojemniki.
 W trakcie pełnienia służby nie wpuszcza do budynku nieuprawnione osoby oraz nie
przyjmuje żadnych bagaży, przesyłek, paczek itp. bez zgody Opolskiego
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu.
 W przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym pilnie powiadomi
odpowiednie służby i Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
w Opolu.
5. Usługa ochrony mienia będzie realizowana:
- w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 1500 do 700 dnia następnego,
- w soboty, niedziele i święta oraz inne dni dodatkowo wolne od pracy – całodobowo.
6. Potwierdzeniem faktu realizacji umowy oraz czasu wykonywania czynności określonych w
§ 1 ust. 5 umowy będzie ewidencja liczby godzin wykonywania przedmiotu umowy.
7. Ewidencja wymieniona w § 1 ust. 6, obejmuje okres miesiąca kalendarzowego.
Wskazywana jest w niej ilość godzin i minut przepracowanych każdego dnia przez
pracowników Wykonawcy.
8. Dane zawarte w ww. ewidencji na bieżąco weryfikowane będą przez Zamawiającego lub
osobę przez niego upoważnioną i podlegać będą kontroli.
9. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu ww. ewidencji na koniec
miesiąca kalendarzowego.

§ 2 Nadzór umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się do wysokiego standardu wykonywanych usług
i uwzględnienia ewentualnych uwag zgłaszanych w tej sprawie.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania zmiany każdego z pracowników
Wykonawcy, który przez swoje zachowanie i jakość wykonywanej pracy dał powód do
uzasadnionych skarg.
3. Do kontaktów i przekazywania uwag, wynikających z realizacji niniejszej umowy, ze
strony Zamawiającego wyznaczony został:
.............................................................................(tel. ………...….).
4. Do kontroli realizacji usług i jakości pracy pracowników Wykonawcy, ze strony
Wykonawcy wyznaczony został:
.............................................................................(tel. ………...….).

§ 3 Kadry
1. Wykonawca do realizacji usługi zapewnia kadry we własnym zakresie.
2. Pracownicy Wykonawcy realizujący usługę w budynku muszą posiadać aktualne
badania lekarskie oraz szkolenia z zakresu BHP. Za przeszkolenie pracowników w
zakresie bhp i ewentualne wypadki przy pracy odpowiada Wykonawca.
3. Zamawiający wymaga, aby do wykonywania usługi ochrony mienia, przez cały okres
trwania umowy, Wykonawca zatrudniał pracowników na umowę o pracę zgodnie z
Kodeksem pracy.
4. Osoby, o których mowa w ust. 3 powinny być zatrudnione najpóźniej w dniu
rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy.
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5. Zatrudnienie powinno trwać przynajmniej do końca realizacji przedmiotu umowy z
zastrzeżeniem ust. 6.
6. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę lub
wygaśnięcia stosunku pracy, wykonawca będzie obowiązany do zapewnienia
zastępstwa i wyznaczenia na to miejsce nowej osoby zatrudnionej na umowę o pracę
zgodnie z Kodeksem pracy.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań
dotyczących zatrudniania ww. osób na każdym etapie realizacji umowy. Na żądanie
Zamawiającego Wykonawca w terminie 5 dni roboczych udokumentuje fakt
zatrudniania ww. osób i przedłoży odpowiednio zanonimizowane kopie dokumentów
na tą okoliczność, o które wnioskuje Zamawiający.
8. Dokumenty, o których mowa w ust. 7 powinny zostać przygotowane przez Wykonawcę
(odpowiednio zanonimizowane) i przedstawione Zamawiającemu w sposób nie
naruszający zasad ochrony danych osobowych.
9. W przypadku niezatrudniania na zasadach wskazanych powyżej, w sposób
nieprzerwany, pracowników lub niedostarczenia w terminie wymaganych
dokumentów, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną.
10. Pracownicy Wykonawcy realizujący czynności wynikające z umowy winni posiadać
aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienie do dostępu do
informacji niejawnych o klauzuli ,,Zastrzeżone” oraz posiadać aktualne zaświadczenie
stwierdzające odbycie szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych.
11. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji usługi przedłoży Zamawiającemu
wykaz pracowników zatrudnionych do ochrony mienia Zamawiającego ze wskazaniem
imion, nazwisk oraz kopii dokumentów, o którym mowa w § 3 ust. 10.
12. W przypadku zmiany kadr, Wykonawca aktualizować będzie wykaz, o którym mowa
w § 3 ust. 11.
13. Inne osoby niż wyznaczone przez Wykonawcę do realizacji umowy nie będą
wpuszczane do budynku oraz na teren posesji.
14. Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkich
informacji i faktów, z którymi zapoznali się w związku z wykonywaniem przedmiotu
umowy.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli wykonania zamówienia poprzez
zbadanie rzeczywistych sposobów jego wykonania.
16. Pracownicy ochrony będą pełnili służbę w ubiorach Wykonawcy, posiadających znaki
identyfikacyjne.
§ 4 Czas trwania umowy
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od 1 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 5 Wartość umowy
1. Należność za wykonaną usługę, przysługującą Wykonawcy za każdy miesiąc, jest
iloczynem liczby roboczogodzin objętych w danym miesiącu usługą ochrony i stawki za 1
roboczogodzinę usługi, określoną w ust. 2 niniejszego paragrafu.
2. Ustala się stawkę za 1 roboczogodzinę usługi, w wysokości:
................................... netto, brutto ............................. (słownie: .......................................
...... ......................................).
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§ 6 Postanowienia dodatkowe
1. Każdorazowe rozpoczęcie czynności ochrony obiektu rozpoczynać będzie się od osobistego
przekazania przedmiotu umowy pracownikowi ochrony przez wyznaczonego pracownika
Zamawiającego.
2. Zakończenie ochrony obiektu będzie potwierdzane osobiście przez pracownika ochrony
wyznaczonemu pracownikowi Zamawiającego.
3. Przejęcie i przekazanie obiektu między stronami umowy rejestrowane będzie
w książce meldunków z przebiegu służby w obiekcie.
4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zabezpieczeniu przedmiotu umowy lub
stwierdzonych uszkodzeń, zaginięcia, zniszczenia, kradzieży mienia zarówno Wykonawca
jak i Zamawiający, zobowiązani są bezzwłocznie powiadomić drugą stronę na odrębnym
piśmie z potwierdzeniem jego otrzymania.
5. Zamawiający umożliwi wykonywanie usługi poprzez:
a) udostępnienie pomieszczenia na terenie obiektu dla pracowników ochrony,
b) zapewnienie warunków pracy w miejscu wykonywania usługi, pod kątem zgodności z
przepisami bhp i ppoż.,
c) zapewnienie dostępu do telefonu w celach służbowych ( niezależnie od zapewnienia
przez Zamawiającego stacjonarnych środków łączności, Wykonawca zobowiązany jest
mieć na wyposażeniu bezprzewodowe środki łączności umożliwiające powiadamianie
właściwych służb o zaistniałych zdarzeniach w ochranianym obiekcie).
6. Strony ustalają, że Wykonawca otrzyma w depozyt klucze do pomieszczeń oraz klucze
i dokumenty samochodów służbowych, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby.
7. Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz osób:
a) które należy powiadamiać o przyjętych zgłoszeniach,
b) mogących przebywać w chronionym obiekcie po godzinach pracy bez okazania
przepustki.

§ 7 Warunki płatności
1. Należności za wykonaną usługę będą regulowane na podstawie faktur VAT, wystawianych
przez Wykonawcę za każdy miesiąc rozliczeniowy.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należności na konto Wykonawcy, wskazane na
fakturze VAT, w terminie 21 dni od daty doręczenia faktury.
3. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.
4. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności Wykonawca może obciążyć Zamawiającego
ustawowymi odsetkami.
5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT za wykonaną usługę bez
podpisu Zamawiającego.

§ 8 Zakres odpowiedzialności
1. Wykonawca odpowiada za szkody w mieniu powstałe w wyniku niewykonania lub
nienależytego wykonania obowiązków określonych umową i w zakresie tejże
odpowiedzialności jest ubezpieczony. Ponadto, odpowiedzialność kształtuje się według
reguł kodeksu cywilnego i zasad określonych w § 9.
2. Świadczona usługa podlega ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej w zakresie i
na okres objęty niniejszą umową na sumę gwarancyjną min. 1 500 000 zł. Dokumentem
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potwierdzającym jest opłacona polisa ubezpieczeniowa, a w przypadku jej braku inny
dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć pracowników ochrony od następstw
nieszczęśliwych wypadków, które mogą wydarzyć się w związku z wykonywaniem
zadań objętych umową. W tym zakresie Zamawiający nie ponosi jakiejkolwiek
odpowiedzialności prawnej.
4. Zamawiający nie będzie ponosił jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody majątkowe
personelu Wykonawcy.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe uposażenie pracowników
świadczących usługę w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

§ 9 Warunki odpowiedzialności Wykonawcy
1. Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy w razie powstania szkody
W razie zaistnienia szkody w godzinach pełnienia bezpośredniej ochrony mienia
w chronionym przez Wykonawcę obiekcie, obowiązuje strony następujący tryb postępowania:
a) Każda ze stron natychmiast po stwierdzeniu szkody zawiadamia ustnie lub telefonicznie
drugą stronę i w uzasadnionych przypadkach odpowiednie służby tj. Policję, Straż Pożarną,
Pogotowie Gazowe, Pogotowie Wodne itp. oraz zabezpiecza miejsce zdarzenia do czasu
przybycia odpowiednich służb i drugiej ze stron po czym sporządza pisemną notatkę.
b) Zawiadomienie takie jest wezwaniem do natychmiastowego stawienia się drugiej strony w
celu dokonania oględzin miejsca zdarzenia.
c) Najpóźniej w następnym dniu roboczym od chwili ujawnienia szkody, Zamawiający
informuje Wykonawcę o rodzaju, ilości oraz szacunkowej wartości poniesionej szkody.
d) Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów z tytułu szkód, które
zaistnieją w związku z wykonywaniem prac objętych umową lub wynikną z działań lub zaniechań
Wykonawcy lub osób za pomocą których wykonuje umowę.
e) W przypadku korzystania z telefonu udostępnionego w obiekcie do celów innych niż
służbowe, Wykonawca zostanie obciążony kosztami nieuzasadnionych rozmów
telefonicznych.
2. Ustalenie i wypłata odszkodowania
a) Fakturę Zamawiający wystawia na podstawie wartości księgowej utraconego mienia.
b) Wykonawca zobowiązuje się przelać na rachunek Zamawiającego kwotę wynikającą
z wystawionej faktury, w terminie 21 dni od daty jej doręczenia.

§ 10 Kary umowne, kontrola jakości usług
1. Zamawiający może w każdej chwili dokonać kontroli jakości wykonywanych usług.
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2. O przeprowadzeniu kontroli Zamawiający poinformuje Wykonawcę minimum na 3
godziny przed jej dokonaniem.
3. Z każdej kontroli spisany zostanie protokół, w obecności przedstawiciela Wykonawcy
i Zamawiającego podpisany przez obie strony. Jeżeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi
się w terminie wyznaczonym na kontrolę, Zamawiający ma prawo spisać protokół
samodzielnie a Wykonawca będzie związany ustaleniami w nim poczynionymi.
4. Zamawiający może zastosować karę umowną w razie:
a) nie przystąpienia do pracy pracowników Wykonawcy,
b) nienależytego wykonania usługi, potwierdzonego protokołem,
c) zakłócenia spokoju lub porządku na obiekcie przez pracowników Wykonawcy.
5. Karę umowną w wysokości 10% miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto za
każde zdarzenie wymienione w punktach a), b) lub c), obliczoną zgodnie z § 5 ust. 1 dla
miesiąca w którym wystąpiło wymienione zdarzenie, Zamawiający potrącać będzie z
wynagrodzenia po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy na piśmie. Kary umowne, o
których mowa powyżej naliczone Wykonawcy w danym miesiącu kalendarzowym nie
mogą przekraczać wartości jego miesięcznego wynagrodzenia z tym zastrzeżeniem, że
jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokryje poniesionej szkody,
Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych
określonych w Kodeksie cywilnym.
6. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w protokole,
o którym mowa w ust. 3 niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w kolejnym dniu roboczym,
pod rygorem możliwości rozwiązania przez Zamawiającego umowy bez wypowiedzenia i
naliczenia kary umownej wynikającej z § 10 ust. 7.
7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10.000zł brutto,
w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
8. W przypadku niezatrudniania na podstawie umowy o pracę, na zasadach wskazanych w §
3 ust. 3-6, w sposób nieprzerwany pracowników, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 50 zł za każdy dzień niespełniania tego wymogu. Kara w wyżej
wymienionej wysokości liczona będzie odrębnie w stosunku do każdego wymaganego
pracownika.
9. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego wszystkich opisanych w
niniejszej umowie kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia. W
przypadku niedokonania potrącenia Wykonawca zapłaci karę w terminie 14 dni od
doręczenia faktury wystawionej przez Zamawiającego.

§ 11 Rozwiązanie umowy
1. Każda ze stron może rozwiązać umowę, w trybie pisemnym, z zachowaniem
jednomiesięcznego okresu jej wypowiedzenia.
2. Okres wypowiedzenia upływa w ostatnim dniu miesiąca, kończącego okres
wypowiedzenia.
3. Zamawiający ma możliwość natychmiastowego zerwania umowy w sytuacji, gdy:
- koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i
mienia została Wykonawcy cofnięta przez upoważnione do tego organa,
- ochrona była prowadzona przez osoby po spożyciu alkoholu lub środków odurzających,
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- w sytuacji naruszenia postanowień § 3 niniejszej umowy,
- pracownicy Wykonawcy świadczący usługę ujawnią tajemnice prawnie chronione, w
których posiadanie weszli w trakcie realizacji niniejszej umowy,
-Wykonawca nie przystąpił do świadczenia usług lub przerwał ich wykonywanie,
- Wykonawca w inny sposób rażąco naruszy postanowienia umowy.
4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.

§ 12 Poufność i ochrona danych osobowych
1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji objętych
Umową i pozyskanych podczas jej wykonywania, przy czym obowiązek zachowania
tajemnicy trwać będzie zarówno w okresie obowiązywania Umowy, jak i po jej
wygaśnięciu lub rozwiązaniu.
2. Wykonawca może przetwarzać dane osobowe przekazane w celu realizacji umowy
wyłącznie w zakresie i w celu określonych w niniejszej umowie.
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę tylko i wyłącznie w celu
świadczenia usług ochrony mienia budynku przy ul. Nysy Łużyckiej 42 w Opolu.
4. Zakres przetwarzania danych obejmuje wszelkie dane osobowe objęte Umową i
pozyskane podczas jej wykonywania tj. m.in. dane osobowe:
1) imiona, nazwiska;
2) adres zamieszkania lub zameldowania;
3) numer telefonu
5. Poprzez przetwarzanie danych rozumie się jakiekolwiek operacje wykonywane na
danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie,
zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach
informatycznych.
6. Wykonawca zobowiązuje się przed przystąpieniem do przetwarzania powierzonych
przez Zamawiającego danych wdrożyć i utrzymywać przez czas przetwarzania wszelkie
środki i zabezpieczenia związane z przetwarzaniem danych, zgodnie z wymaganiami
ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia 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, w tym upoważni wszystkie osoby biorące udział w wykonaniu
przedmiotu umowy do przetwarzania danych osobowych i zobowiąże je do zachowania
poufności.
7. Wykonawca odpowiada za wszelkie wyrządzone osobom trzecim szkody, które
powstały w związku z nienależytym przetwarzaniem przez Wykonawcę powierzonych
danych osobowych.
8. Wykonawca nie jest odpowiedzialny za udostępnienie powierzonych danych
osobowych osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
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uszkodzeniem lub zniszczeniem tych danych osobowych w przypadku, gdy przyczyną
powyższego jest działanie bądź zaniechanie Zamawiającego.
9. Podpowierzenie danych innemu podmiotowi może się odbyć tylko za wiedzą i pisemną
zgodą Zamawiającego. Odpowiedzialność za działania i zaniechania tego podmiotu w
zakresie ochrony podpowierzonych danych osobowych względem Zamawiającego,
ponosi Wykonawca.
10. Zamawiający jest upoważniony do kontrolowania czy Wykonawca przetwarza
powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową, a także z ustawą o ochronie
danych osobowych i wydanymi do niej przepisami aktów wykonawczych w zakresie,
w jakim ewentualne naruszenie tych przepisów mogłoby prowadzić do ponoszenia
odpowiedzialności przez Zamawiającego, a w szczególności zagrażało bezpieczeństwu
powierzonych danych lub naruszało prawa osób trzecich.
11. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usług, Wykonawca w ciągu 7 dni od
dnia wygaśnięcia lub rozwiązania umowy samodzielnie zabezpieczy dane osobowe
powierzone mu do przetwarzania i zwróci je oraz w terminie 14 dni od dnia wygaśnięcia
lub rozwiązania niniejszej umowy trwale usunie wszelkie sporządzone, w związku lub
przy okazji wykonywania umowy, zapisy zawierające powierzone do przetwarzania
dane osobowe, a także zwróci wszelkie powierzone mu w związku z wykonywaniem
niniejszej umowy nośniki zawierające dane osobowe.
12. Każda ze Stron zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania drugiej Strony o
jakimkolwiek podejrzewanym lub faktycznym naruszeniu bezpieczeństwa danych
osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 12 Rozporządzenia 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, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 48 h od
powzięcia wiedzy o naruszeniu.”
§ 13 Postanowienia końcowe umowy
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, będą miały zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
3. Spory, jakie mogą wynikać z realizacji umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądowi
powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
5. Załącznikami do umowy są:
1) Wykaz lokalizacji razem z potwierdzeniem odbioru punktu przez Wykonawcę;
2) Wykaz pracowników skierowanych do realizacji zadania;

Zamawiający:
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Wykonawca:

Załącznik nr 1 do umowy dla części II
Wykaz lokalizacji dla części II wraz z potwierdzeniem odbioru

Wykaz Lokalizacji Objętych Ochroną
dla części II zamówienia

l.p.
1

ochrona obiektów zgodnie z poniższą specyfikacją

potwierdzenie
odbioru
punktu

Pomieszczenia Laboratorium oraz Monitoringu w budynku w Opolu,
Lokalizacja 45-035 Opole, ul. Nysy Łużyckiej 42

Warszawa, dnia ......................................

................................................
podpis uprawnionego
Przedstawiciela Wykonawcy
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Załącznik nr 2 do umowy dla części II
Wykaz pracowników dla części II wraz z oświadczeniem Wykonawcy

…………………………………………….
(pieczęć Wykonawcy)
Wykaz pracowników ochrony skierowanych do realizacji zamówienia
dla części I zamówienia
Lp.

Imię i Nazwisko

Podstawa
dysponowania osobą /1/

numer licencji pracownika
/2/

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Oświadczamy/m, że osoby wymienione w niniejszym wykazie przewidziane do realizacji
zamówienia są wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
*(1) - należy podać na jakiej podstawie jest zatrudniona dana osoba
*(2) - należy podać numer dane identyfikujące pracownika który będzie pełnił usługę ochrony
osób i mienia.
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Oświadczam / -y, że naszymi pracownikami, świadczącymi usługi na rzecz Zamawiającego
będą wyłącznie osoby które nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym.
Oświadczam/ -y, że wszystkie informacje podane powyżej są aktualne i zgodne z prawdą oraz
zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w
błąd przy przedstawianiu informacji.

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

................................................
podpis uprawnionego
Przedstawiciela Wykonawcy
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