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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI 

 

Rozdział 1. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Muzeum Warszawy z siedzibą w Warszawie przy Rynku Starego Miasta 28 (00-272 Warszawa), wpisanym do 

rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW 

o numerze REGON: 016387044; posługującym się NIP: 5251290392. 

2. Dane teleadresowe Zamawiającego: 

1) adres do korespondencji: Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa; 

2) adres poczty e-mail: zamowieniapubliczne@muzeumwarszawy.pl; 

3) strona internetowa: www.muzeumwarszawy.pl 

4) osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Pani Jadwiga Turlej. 

3. Godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) 

w godzinach od 8:00 do 16:00. 

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm., dalej 

„Ustawa”) – zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości mniejszej niż wyrażona w 

złotych równowartość kwoty 750 000 euro, na podstawie aktów wykonawczych do ustawy oraz w oparciu o 

postanowienia niniejszego Ogłoszenia. 

5. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

6. Zamawiający wskazuje, że komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej z zastrzeżeniem postanowień rozdziału 7 Ogłoszenia. 

 

Rozdział 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w Muzeum 

Warszawy i jego oddziałach, konwojowanie wartości pieniężnych i dzieł sztuki, interwencje grup 

interwencyjnych. 

2. Zamawiający przyjmuje dla celów porównania ofert 99 300 roboczogodzin dla okresu 17 miesięcy 

świadczenia usługi, tj. od 01.08.2019 r. do 31.12.2020 r.  

3. Wykaz obiektów Muzeum Warszawy i jego oddziałów: 

1) Muzeum  Warszawy –  Rynek Starego Miasta 28-42  i  ul. Nowomiejska 4/6/8,   

2) Muzeum Woli – ul. Srebrna 12, 

3) Muzeum Drukarstwa – ul. Ząbkowska 23/25, 

4) Muzeum Warszawskiej Pragi – ul. Targowa 50/52, 

5) Muzeum – Miejsce Pamięci  Palmiry (gmina Czosnów poza Warszawą):, 

6) Barbakan, Stare Miasto – ul. Nowomiejska 

7) Lokalizacja Muzeum Warszawy – ul. Dzielna 7 

4. Usługę ochrony świadczyć będzie koncesjonowany Wykonawca w oparciu o postanowienia obowiązujących 

przepisów, w szczególności ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn. Dz.U. 2018 

poz. 2142 z późn. zm.) oraz postanowienia Rozporządzenia  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego             

z 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym 

niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz.U 2014 poz.1240). 

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do Ogłoszenia.  

http://www.muzeumwarszawy.pl/
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6. Lista osób realizujących przedmiot zamówienia ze wskazaniem ich imienia i nazwiska oraz kwalifikacjami i 

formą zatrudnienia będzie stanowić załącznik do umowy. 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawieszenia świadczenia usługi  ochrony na czas remontu 

obiektów/oddziałów lub modernizacji systemów zabezpieczeń w obiektach/oddziałach. W okresie 

zawieszenia świadczenia usługi Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za  zakres usługi, który uległ 

zawieszeniu.  

8. Zamawiający zastrzega sobie zmianę zakresu świadczenia usługi w przypadku zmian organizacyjnych 

wpływających na zmianę zapotrzebowania na pracowników ochrony fizycznej wykonujących usługę. 

Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za  zakres usługi, który uległ zmniejszeniu. 

9. Zamawiający zastrzega sobie zmianę zakresu świadczenia usługi poprzez zmniejszenie liczby posterunków w 

przypadku braku (ograniczenia) środków finansowych od Organizatora Zamawiającego. Wykonawcy nie 

przysługuje wynagrodzenie za  zakres usługi, który uległ zmniejszeniu.  

10. Zamawiający na podstawie art.  34 ust. 5 Ustawy przewiduje zastosowanie prawa opcji w zakresie 

rozszerzenia zamówienia, polegającego na  zwiększeniu liczby  godzin konwojów  w 2019 i 2020 roku.    

11. Zakres świadczonej usługi konwojowania będzie obejmował  zamówienie podstawowe  (obligatoryjne) i 

rozszerzenie  zamówienia podstawowego w prawie opcji.  Wielkość zamówienia w prawie opcji będzie nie 

wyższa niż 30 % kwoty zamówienia podstawowego dla konwojowania, czyli 30% z liczby 400 godzin w ciągu 

12 miesięcy. Realizacja części zamówienia w prawie opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego  

Zamawiający może skorzystać. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, z którym zostanie zawarta umowa na 

świadczenie usługi ochrony  o rozszerzeniu zakresu zamówienia w zakresie konwojowania.  

12. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za konwojowanie  w oparciu o podaną  w formularzu 

ofertowym stawkę za jedną roboczogodzinę.  

13. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):    

79710000-4 usługi ochroniarskie 

 

Rozdział 3. INFORMACJE DODATKOWE  

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca  samodzielnie wykonał  przedmiot zamówienia. 

4. Zamawiający działając na podstawie art. 29 ust.3a. Ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. 

Zamawiający wymaga aby osoby skierowane do realizacji zamówienia wykonujące czynności określone z 

opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia, polegające na wykonywaniu pracy 

w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. 

poz. 108, z późn. zm.), były zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze 

czasu pracy przez cały okres realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga aby wszystkie godziny były 

wypracowane w ramach umowy o pracę.  

Zakres obowiązków osób zatrudnionych n podstawie umowy o pracę  musi wynikać z zakresu czynności 

wykonywanych przez te osoby w trakcie realizacji umowy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy  przez 

osobę zatrudnioną lub przez Wykonawcę (pracodawcę) przed zakończeniem okresu realizacji zamówienia, 

wykonawca będzie zobowiązany  zatrudnienia na to miejsce innej osoby na podstawie umowy o pracy. 

Zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji umowy zwrócić się do Wykonawcy na podstawie art. 
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143e Ustawy o przedstawienie dokumentacji zatrudnienia  ww. osób, natomiast Wykonawca ma obowiązek 

przedstawić ją niezwłocznie Zamawiającemu.  

5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału wykonawców w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, z zastrzeżeniem  postanowień art. 93 ust. 4 Ustawy. 

6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 

Rozdział 4. WIZJA LOKALNA  

Zgłoszenia wizji lokalnej z podaniem nazwy firmy, nazwiska przedstawiciela, numeru telefonu należy uzgadniać 

pod numerem telefonu: 603 645 641 - Kierownik Zespołu Bezpieczeństwa Pan Edward Nowak. 

 

Rozdział 5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
Zamawiający wymaga realizacji zamówienia od dnia 1 sierpnia 2019 roku godz. 8:00 do dnia 31.12.2020 roku 

godz. 8:00 lub do wyczerpania kwoty  brutto o której mowa w §3  Istotnych postanowień umowy, stanowiących 

złącznik nr 8 do Ogłoszenia, w zależności od tego, która z tych okoliczności wystąpi wcześniej. 

 

Rozdział 6.  WYMAGANIA JAKIE POWINIEN SPEŁNIĆ WYKONAWCA 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu 

dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów, tj.  

posiadają aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób 

i mienia wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z ustawą z dnia 22 

sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 2142 z późn. zm.). 

2) zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:  

a) dysponują odpowiednimi zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują  lub będą 

dysponowali: 

− co najmniej trzema kwalifikowanymi pracownikami ochrony fizycznej   -  koordynatorami, z 

których każdy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert pełnili 

funkcję koordynatora na rzecz muzeum rejestrowego przez okres co najmniej 24 miesięcy, a 

zamówienie było realizowane przez minimum  siedmioosobowy zespół kwalifikowanych 

pracowników ochrony fizycznej na jednej zmianie i które legitymują się ukończeniem szkolenia 

organizowanego przez instytucje podległe Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

(dalej: MKiDN) lub inne uprawnione przez MKiDN placówki kształcenia w zakresie ochrony 

muzeów rejestrowych,  z których każda posiada  wpis na listę kwalifikowanych pracowników 

ochrony fizycznej,  

− co najmniej 21 osobami, z których każda legitymuje się ukończeniem szkolenia  organizowanego 

przez instytucje podległe Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego (dalej: MKiDN) lub 

inne uprawnione przez MKiDN placówki kształcenia w zakresie ochrony muzeów rejestrowych, 

z których każda posiada wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, 

Dodatkowo  Wykonawca wykaże, że minimum 6 osób uczestniczących w wykonaniu 

zamówienia posiada znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.  
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Zamawiający wymaga aby osoby skierowane do pracy u Zamawiającego posiadły przebyte 

przeszkolenie do pracy w placówkach muzealnych gromadzących zbiory dóbr kultury, 

przeprowadzone przez uprawnione instytucje podległe MKiDN.  

− Wykonawca wdrożył i skutecznie realizuje w ramach prowadzonej przez siebie działalności 

gospodarczej system zapewnienia jakości  w zakresie usług ochrony osób i mienia, oparty na 

odpowiednich normach europejskich, certyfikaty EN ISO 9001 lub równoważne.  

b) dysponują potencjałem technicznym obejmującym: 

− posiadają własną stację monitorowania sygnałów alarmowych; 

− dysponują  całodobowo co najmniej jedną własną  grupą interwencyjną, która jest zdolna do 

podjęcia interwencji w czasie nie dłuższym niż  10 min. do każdego chronionego obiektu w dzień 

i w nocy; 

− dysponują potencjałem w zakresie konwojowania środków pieniężnych o wartości 0,5 jednostki 

obliczeniowej; 

− dysponują potencjałem w zakresie konwojowania dzieł sztuki o wartości mniejszej niż 15 

jednostek obliczeniowych. 

 

c) posiadają doświadczenie w zakresie ochrony osób i mienia 

Wykonawca wykaże iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli  

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co 

najmniej 2 zamówienia (odrębne usługi) polegające na świadczeniu usług ochrony osób i mienia,  

tj. każde zamówienie obejmowało następujące elementy: 

− świadczenie przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy usługi ochrony fizycznej  w obiektach 

użyteczności publicznej przy kontakcie z klientem zewnętrznym, zaś powierzchnia  ochranianego 

budynku lub budynków wynosiła minimum 10 tys. m²; 

Przez budynki użyteczności publicznej Zamawiający uzna budynki administracji publicznej, 

wymiaru sprawiedliwości, oświaty,  szkolnictwa wyższego, nauki, instytucji bankowych, budynki 

jednostek wojskowych, itp. Nie spełniają tego wymogu budynki mieszkalne, centra handlowe, 

parkingi, targowiska itp.  

Zamawiający za jeden budynek uzna kompleks budynków znajdujących się na wydzielonym 

obszarze, funkcjonalnie i komunikacyjnie ze sobą powiązanych. 

− wartość każdego zamówienia nie mniejsza niż 1 000 000,00 zł brutto każde (słownie: brutto jeden milion 

zł) w okresie ostatnich 12 miesięcy. W wypadku usług będących w trakcie realizacji wymagane jest aby 

była ona realizowana od co najmniej 12 miesięcy i wartość usługi  realizowanej w tym okresie wynosiła  

co najmniej 1 000 000,00  zł brutto.                  

Przez jedną usługę należy rozumieć usługę ochrony fizycznej osób i mienia świadczoną na rzecz 

jednego Zleceniodawcy (przez jednego Zleceniodawcę Zamawiający rozumie osobę fizyczną, 

osobę prawną, a także inne podmioty) na podstawie jednej umowy. Zamawiający nie dopuszcza 

łączenia w celu spełnienia powyższego warunku usług świadczonych na rzecz kilku różnych 

Zleceniodawców. Uwaga: Przez dwie usługi Zamawiający rozumie usługi świadczone  w ramach 

2 odrębnych umów. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.: 
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a) posiadają  ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  

związanej z przedmiotem zamówienia  za szkody wyrządzone na osobie i mieniu na kwotę nie 

mniejszą niż 5 000 000,00 złotych  (słownie: pięć milionów złotych 00/100); 

b) dysponują środkami finansowymi  lub zdolnością kredytową na kwotę minimum 2 000 000,00 zł 

(dwa miliony złotych 00/100). 

 

Wykonawca, który nie wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazanych przez 

 Zamawiającego zostanie wykluczony z postępowania. 

 

2. Celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do 

Ogłoszenia; 

2)  aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia 

wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z ustawą z 22 sierpnia.1997 r. o 

ochronie osób i mienia (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 2142 z późn. zm.).   

3) wykaz usług wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie,  wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz złączeniem dowodów określających czy te 

usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.  

Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,  a 

jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być 

wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do Ogłoszenia;  

4) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę  do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami 

na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją 

o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 A i 6B do Ogłoszenia;  

5) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  w zakresie 

prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż  5 000 000,00 złotych. 

6) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość 

posiadanych środków finansowych  lub zdolnością kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym 

niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na kwotę minimum   2 000 000,00 złotych. 

7) certyfikat EN ISO 9001 lub równoważny w zakresie usług ochrony osób i mienia 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. oświadczenia i dokumenty 

składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie,  przy czym posiadaniem stosownych 

uprawnień musi wykazać się każdy z Wykonawców, który będzie wykonywał zakres zamówienia wymagający ich 

posiadania zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych przez 

Wykonawców oświadczeń i dokumentów metodą spełnia/ nie spełnia. 

Wykonawca, który nie wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazanych przez Zamawiającego 

zostanie wykluczony z postępowania. 

 

3. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie 

art. 24 ust. 1 i ust. 5 Ustawy. 

4. Celem wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu następujące 

oświadczenia i dokumenty: 

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, którego wzór stanowi załącznik nr  4  do 

Ogłoszenia; 

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z 

opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 

lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem  w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 

lub grzywnami,  w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do 

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy; 

5)  oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów wraz z listą podmiotów ją 

tworzących albo o braku przynależności do grupy kapitałowej, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do 

Ogłoszenia. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, jest zobowiązany przekazać  Zamawiającemu 

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

w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić 

dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia. Oświadczenie należy przekazać Zamawiającemu pisemnie w formie oryginału. 

W powyższym zakresie przepisy art. 26 ust. 3 i 4 Ustawy stosuje się odpowiednio. Oświadczenie składa 

każdy z Wykonawców występujących wspólnie we własnym zakresie. 

5. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę. Oferta, oświadczenia oraz wykazy winny zostać złożone w oryginale. 

6. Dopuszcza się składanie ofert przez dwóch lub więcej Wykonawców. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają 

się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Wykonawcy występujący wspólnie muszą załączyć do 
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oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – oryginał 

dokumentu lub jego kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) udzielającą 

pełnomocnictwa lub notarialnie. 

7. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z 

Wykonawców.  

8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w stosunku do żadnego z 

wykonawców nie może być podstaw do wykluczenia z postępowania. 

9. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny zostać złożone z tłumaczeniem na język polski.  

10. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

11. W zakresie nieuregulowanym w Ogłoszeniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z 

dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 z późn. zm.). 

 

Rozdział 7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Ustawie, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje pomiędzy Zamawiającym oraz Wykonawcami będą przekazywane: 

− pisemnie na adres: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, lub  

− drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowieniapubliczne@muzeumwarszawy.pl 

2. Forma pisemna pod rygorem nieważności wymagana jest dla niżej wymienionych czynności, dla których 

Zamawiający nie zezwala na komunikowanie się  drogą elektroniczną: 

1) złożenie Oferty; 

2) zmiana Oferty;  

3) powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę Oferty; 

4) uzupełnienie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 i art. 25a ust. 1 Ustawy. 

3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pani Jadwiga Turlej. 

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca będą przekazywać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.  

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia. Zamawiający niezwłocznie 

udzieli wyjaśnień, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia wpłynie do Zamawiającego nie 

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

6. W celu usprawnienia procedury wyjaśnień treści  Ogłoszenia zaleca się przesyłanie plików z pytaniami 

również w wersji edytowalnych plików na adres poczty e-mail: zamowieniapubliczne@muzeumwarszawy.pl  

7. Zamawiający zamieści treść wyjaśnień na stronie internetowej: www.muzeumwarszawy.pl bez ujawniania 

źródła zapytania. 

8. Postępowanie oznaczone jest znakiem MW/ZP/7/US/2019. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach  z 

Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.  

9. Zamawiający informuje, że żadne wyjaśnienia treści Ogłoszenia nie będą dokonywane telefonicznie. 

mailto:zamowieniapubliczne@muzeumwarszawy.pl
http://www.muzeumwarszawy.pl/
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Rozdział 8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu 

składania ofert. 

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

oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

 

Rozdział 9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie 

przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

4. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego Ogłoszenia. 

5. Wskazane jest, aby wszystkie zapisane, zadrukowane strony oferty były kolejno ponumerowane, złączone w 

sposób uniemożliwiający jej dekompletację. 

6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną 

techniką biurową. 

7. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta, oświadczenia oraz każdy dokument 

złożony wraz z ofertą sporządzony w innym języku niż polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język 

polski (w razie wątpliwości uznaje się, że wiążąca jest wersja polskojęzyczna). 

8. Wszelkie poprawki, zmiany lub wykreślenia w tekście oferty muszą być parafowane i datowane przez osobę 

upoważnioną do podpisywania oferty. 

9. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania i składania oświadczeń w 

imieniu Wykonawcy – zgodnie z odpisem z właściwego rejestru albo przez osobę odpowiednio umocowaną 

na podstawie właściwego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno został złożone w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) udzielające pełnomocnictwa lub  notarialnie. 

Nie dopuszcza się poświadczania za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa przez osobę, której zostało ono 

udzielone.  

10. Wszystkie strony oferty oraz wszystkie załączone oświadczenia, tłumaczenia i inne dokumenty, winny być 

parafowane przynajmniej przez jedną osobę upoważnioną do podpisania oferty. Dotyczy to zarówno 

oryginałów oświadczeń i dokumentów jak też ich poświadczonych za zgodność z oryginałem kserokopii. 

11. Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r. poz. 419, 1637), dane te należy umieścić w oddzielnej 

kopercie wewnątrz oferty, opisanej: „Informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa” oraz wskazać numery 

stron stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający jednocześnie wskazuje, iż to Wykonawca, który 

zastrzega informacje podane w ofercie, jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa obowiązany jest 

wykazać, że zastrzeżone przez niego w ofercie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Wykonawca zobowiązany jest nie później niż w terminie składania ofert w postępowaniu, zastrzec, że 

informacje wskazane w ofercie zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa nie mogą być one udostępniane 

oraz wykazać, iż stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji.  
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Dla uniknięcia wątpliwości jako tajemnicę przedsiębiorstwa należy rozumieć, nieujawnione do wiadomości 

publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 

posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie 

są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla 

takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu 

należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. 

W innym przypadku wszystkie informacje zawarte w ofercie będą uważane za ogólnie dostępne i mogą być 

udostępnione pozostałym Wykonawcom. Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń 

niestanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji powoduje 

ich odtajnienie. 

12. Jeżeli oferta jest składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

Wykonawcy ci ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązania. 

13. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia do 

oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie 

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu 

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

14. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów 

dotyczących wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

15. Zaleca się opracowanie pierwszych stron oferty według załączonego do Ogłoszenia wzoru – załącznik 2 do 

Ogłoszenia. Niezastosowanie wzoru określonego w załączniku nie spowoduje odrzucenia oferty, jednakże 

Zamawiający wymaga, aby w złożonej ofercie znalazły się wszystkie oświadczenia zawarte we wzorze oferty. 

16. Ofertę należy złożyć w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu w kancelarii Muzeum Warszawy, Rynek 

Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa.  

17. Na ofertę składa się: 

1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy przygotowany zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik 

nr 2 do Ogłoszenia 

2) dokumenty i oświadczenia wyszczególnione w Rozdziale 6 Ogłoszenia 

18. Opakowanie (koperta) z ofertą powinno być oznakowane w poniższy sposób:  

a) opis zawartości koperty: 

Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Świadczenie usług  ochrony w Muzeum Warszawy i jego oddziałach”” 

postępowanie numer MW/ZP/7/US/2019 

Nie otwierać przed dniem ……………………………… 

b) adresat: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa;  

c) nadawca: nazwa, dokładny adres. 

UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem w przypadku 

nieprawidłowego oznaczenia koperty. 

19. Zgodnie z art. 84 ust. 1 Ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub 

wycofać ofertę. O wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty przed ostatecznym terminem 

składania ofert należy pisemnie zawiadomić Zamawiającego. 
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20. Zmiany do oferty należy umieścić w oddzielnej, zaklejonej i nienaruszonej kopercie z dopiskiem „Oferta: 

Świadczenie usług  ochrony w Muzeum Warszawy i jego oddziałach” „ZMIANA”. Na kopercie musi 

znajdować się nazwa wykonawcy, dokładny adres. 

21. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wycofać ofertę. O wycofaniu powinien 

powiadomić Zamawiającego przed upływem terminu składania oferty pisemnie, pod rygorem nieważności. 

Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać 

dodatkowe oznaczenie wyrazem: „WYCOFANA”. 

22. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie ostatecznego terminu 

składania ofert. 

23. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie wyznaczonym na ich składanie zostaną zwrócone 

Wykonawcom bez otwierania. 

 

Rozdział 10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferty należy składać  pod adresem : Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, 

Kancelaria parter. 

2. Termin składania oferty upływa w dniu 02.07.2019 roku godz. 12.00 (decyduje data i godzina wpływu oferty 

do Zamawiającego). 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.07.2019 roku o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego, w sali 

konferencyjnej.  

4. Otwarcie ofert jest jawne.  

Rozdział 11. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Wykonawca przedstawi na formularzu oferty cenę brutto,  podając ją w złotych polskich z dokładnością do 

drugiego miejsca po przecinku. Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 2 do Ogłoszenia.   

2. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku  z realizacją 

zamówienia przy uwzględnieniu:  

1) minimalnych stawek wynagrodzenia;   

2)  norm pracy wynikających z obowiązujących przepisów prawa pracy;  

3) ilości roboczogodzin wynikających z okresu realizacji zamówienia. 

3. Cena oferty brutto musi być  wyrażona liczbowo w PLN do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z 

matematycznymi zasadami zaokrąglania tj.: 

1) ułamek kończący się cyfrą od 1 do 4 zaokrąglić należy w dół,  

2) ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 zaokrąglić należy w górę. 

4. W przypadku wystąpienia omyłek rachunkowych w przypadku wyliczenia przez Wykonawcę ceny brutto 

oferty, zamawiający na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 Ustawy poprawi oczywiste omyłki rachunkowe 

przyjmując iż prawidłowo podano cenę jednostkową brutto. 

5. Cena brutto  oferty winna obejmować wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca poniesie 

w związku z realizacją zamówienia, zysk oraz wszelkie wymagane przepisami prawa podatki i opłaty.  

 

Rozdział 12. KRYTERIA OCENY OFERT 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego wagą: 

Cena – waga 100%  

2. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie podlegają odrzuceniu. 
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3. Przy ocenie ofert w kryterium „Cena” zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny: 

Cena= 
Cmin 

x 100 pkt 
C oferty badanej 

gdzie: 
C min – najniższa cena brutto spośród badanych ofert 
C oferty badanej – cena brutto badanej oferty 
 
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 

4. Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z 
matematycznymi zasadami zaokrąglania tj.: 

1) ułamek kończący się cyfrą od 1 do 4 zaokrąglić należy w dół,  

2) ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 zaokrąglić należy w górę. 

5. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w kryterium „Cena”. 

6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taką samą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty  do złożenia, w 

terminie określonym przez Zamawiającego, ofert dodatkowych.  

7. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych 

ofertach. 

 

Rozdział 13. UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

1. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może dokonać zmiany 

treści Ogłoszenia. Informacja o zmianie zostanie zamieszczona na stronie internetowej 

www.muzeumwarszawy.pl w zakładce Biuletyn Informacji Publicznej ze wskazaniem numeru zamówienia.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy w terminie przez siebie wskazanym do 

złożenia, uzupełnienia  lub poprawienia  oświadczeń lub dokumentów  lub do udzielenia wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.  

3. Zamawiający poprawia w ofercie:  

1) oczywiste omyłki pisarskie,  

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych poprawek,  

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z ogłoszeniem, niepowodujące istotnych zmian w treści 

oferty,  

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

4. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie przewiduje zwrotu Wykonawcom kosztów 

udziału w postępowaniu. 

 

Rozdział 14. ODRZUCENIE OFERTY 

Zamawiający  odrzuca ofertę, jeżeli: 

1) jest niezgodna z Ustawą; 

2) jej treść nie odpowiada treści Ogłoszenia o zamówieniu, z zastrzeżeniem Rozdziału 13 ust. 3 niniejszego 

Ogłoszenia; 

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji; 

http://www.muzeumwarszawy.pl/


 

 

                                                                                                                                          MW/ZP/7/US/2019 

 
 
 

 

 
 
  
 

 

13 

 

 

4) zawiera rażąco niska cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; 

7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o 

której mowa w Rozdziale 13 ust. 3 pkt 3 niniejszego Ogłoszenia; 

8) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w Rozdziale 8 ust. 2 niniejszego Ogłoszenia, na przedłużenie 

terminu związania ofertą; 

9) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 

Rozdział 15. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania, w szczególności gdy:  

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 

2) cena najkorzystniejszej oferty przekroczy środki finansowe, które Zamawiający może przeznaczyć na 

realizację przedmiotu zamówienia,  

3) zostały złożone o takiej samej cenie oferty dodatkowe o których mowa w  Rozdziale 12 ust. 6 Ogłoszenia; 

4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć; 

5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej 

unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

Rozdział 16. WADIUM  

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

Rozdział 17. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOW 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

1. Zamawiający wymaga od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 

2 % całkowitej ceny podanej w ofercie.  

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:  

1) pieniądzu;  

2)  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  

z tym  że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;  

3) gwarancjach bankowych;  

4)  gwarancjach ubezpieczeniowych;  

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia  9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 

Bank Pekao S.A. 28 1240 5918 1111 0000 4911 0618  albo na inny nr rachunku podany przez Zamawiającego 

w zaproszeniu do podpisania umowy z podaniem tytułu: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 

postępowanie nr MW/ZP/7/US/2019 ”.  

4. Wniesienie zabezpieczenia w pieniądzu Zamawiający uznaje za skuteczne, jeżeli jest ono wniesione  tj. 

znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego – data uznania rachunku Zamawiającego - przed 

upływem terminu zawarcia umowy.  
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5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku 

bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z 

umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego 

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.  

6. Zabezpieczenie wniesione w formach, o których mowa w ust. 2 pkt 2-5 musi zostać złożone przed upływem 

terminu wyznaczonego na podpisanie umowy. 

7. Zabezpieczenie wnoszone w formach, o których mowa w ust. 2 pkt 2-5 powinno zawierać następujące 

elementy:  

1) określenie kwoty poręczenia,  

2) wskazanie gwaranta poręczenia,  

3) wskazanie beneficjenta poręczenia,  

4) zapis, iż poręczyciel / gwarant zobowiązuje się bezwarunkowo tj. na pierwsze żądanie, do zapłaty 

pełnej kwoty zabezpieczenia na rzecz beneficjenta, w terminie do 30 dni,  

5) nieodwołalność poręczenia.  

8. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu Umowy w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

 

Rozdział 17. ZAWARCIE UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego  za ofertę najkorzystniejszą, zostanie 

podpisana umowa w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę  najkorzystniejszą spośród  pozostałych ofert po 

wcześniejszym zbadaniu bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.  

3. Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik nr 8 do Ogłoszenia. 

 

Rozdział 18. ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 

1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 

2. Załącznik nr 2 – Wzór formularza ofertowego 

3. Załącznik nr 3 –  Wzór oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu 

4. Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

5. Załącznik nr 5 – Wykaz usług 

6. Załącznik nr 6 A i 6B – Wykaz osób  

7. Załącznik nr 7 – Oświadczenie przynależności lub o braku przynależności do grupy kapitałowej 

8. Załącznik nr 8 – Istotne postanowienia umowy 

9. Załącznik nr 9 – Informacja – Obowiązek informacyjny RODO 

10. Załącznik nr 10 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 
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    Załącznik 1 do Ogłoszenia  

              Opis przedmiotu zamówienia 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Ochrona  Muzeum  Warszawy i oddziałów/obiektów - wykaz  
1) Muzeum  Warszawy –  Rynek Starego Miasta 28-42  i  ul. Nowomiejska 4/6/8 ;   
2) Muzeum Woli – ul. Srebrna 12;  
3) Muzeum Drukarstwa – ul. Ząbkowska 23/25 ;  
4) Muzeum Warszawskiej Pragi – ul. Targowa 50/52;  
5) Muzeum – Miejsce Pamięci  Palmiry (gmina Czosnów poza Warszawą): 
6) Barbakan, Stare Miasto – ul. Nowomiejska;  
7) Lokalizacja Muzeum Warszawy – ul. Dzielna 7 

 

Zamawiający przyjmuje dla celów porównania ofert 99 300 roboczogodzin dla okresu 17 miesięcy 

świadczenia usługi, tj. od 01.08.2019 r. do 31.12.2020 r.  

 

2. Charakterystyka obiektów: 
1) Muzeum Warszawy: 
Obiekt stanowi kilkanaście wielokondygnacyjnych kamienic połączonych ze sobą  o łącznej kubaturze 

ok. 40000 m³ i powierzchni ok. 9500 m² usytuowanych szeregowo wzdłuż północnej pierzei Rynku 

Starego Miasta. 

Muzeum udostępnia zbiory na wystawach stałych i czasowych. Organizuje różne imprezy kulturalne. 

Ruch odbywa się czteroma/pięcioma wejściami od strony Rynku i jednym wejściem od strony ul. 

Nowomiejskiej. Obiekt zabytkowy. W budynku są przeszkody architektoniczne. 

2) Muzeum Woli: 
Budynek wolnostojący, piętrowy o kubaturze ok. 1400 m³  i powierzchni ok. 500 m². Obiekt 

nieogrodzony. Muzeum udostępnia zbiory na wystawach stałych i czasowych. Organizuje różne 

imprezy kulturalne. Ruch odbywa się jednym wejściem od stronu ul. Srebrnej 12. Obiekt zabytkowy. 

3) Muzeum Drukarstwa: 
Muzeum usytuowane w wielokondygnacyjnej kamienicy na parterze: wejście główne od ul. 

Ząbkowskiej 23/25, wyjście ewakuacyjne (drzwiami wewnętrznymi) na ulicę Ząbkowską i podwórko 

wewnętrzne. Powierzchnia ok. 160 m².  

Zamówienie dotyczy  obsługi działania stacji powiadamiania (monitorowania) w systemie sygnalizacji 

włamania i napadu oraz działania grupy interwencyjnej.  

4) Muzeum Warszawskiej Pragi: 
Obiekt stanowią trzy budynki połączone ze sobą dwoma przejściami podziemnymi, o łącznej kubaturze 

ok. 13764 m³ i powierzchni ok. 3600 m² z wewnętrznym dziedzińcem. Budynki usytuowane są przy ul. 

Targowej 50/52 – w bezpośrednim sąsiedztwie Bazaru Różyckiego, w tym dwa obiekty zabytkowe. 
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Muzeum udostępnia zbiory na wystawach stałych i czasowych. Organizuje różne imprezy kulturalne. 

Ruch odbywa się dwoma wejściami: jednym od ul. Targowej i jednym (brama z furtką- wejście 

służbowe dla pracowników) od strony ul. Kępnej.  

5) Muzeum Miejsce Pamięci Palmiry (gmina Czosnów poza Warszawą): 
Obiekt położony w kompleksie leśnym Kampinoskiego Parku Narodowego, ok. 5 km od wsi Palmiry i 

ok. 3 km od wsi Truskaw. Powierzchnia całkowita 1133 m², powierzchnia użytkowa ok. 998 m². Ruch 

odbywa się jednym wejściem. Teren nieogrodzony. 

 

6) Barbakan,  Stare Miasto – ul. Nowomiejska: 
Ekspozycja stała, parter i jedno piętro. Sezonowo od maja do października. Obiekt zabytkowy116m2.  

Zamówienie dotyczy  obsługi działania stacji powiadamiania (monitorowania) w systemie sygnalizacji 

włamania i napadu oraz działania grupy interwencyjnej.  

 

7) Lokalizacja Muzeum Warszawy – ul. Dzielna 7: 
Budynek administracyjno-biurowy w kamienicy o pow. 464 m2.  

Zamówienie dotyczy  obsługi działania stacji powiadamiania (monitorowania) w systemie sygnalizacji 

włamania i napadu oraz działania grupy interwencyjnej.  

 

3. Ochrona obiektów powinna być zorganizowana w następujący sposób: 
1) Muzeum  Warszawy: 
w obiekcie należy zapewnić kontrolę w ruchu osobowym i materiałowym  w wejściach do muzeum w 

czasie godzin pracy muzeum oraz obsługę dostępu do kluczy zabytkowych i urządzeń alarmowych, 

bezpieczeństwo pracowników,  zwiedzających i interesantów. Obsługa, eksploatacja i monitorowanie 

central i urządzeń zapewniających bezpieczeństwo muzeum (SSWIN, SAP, CCTV, SKD, SGG, system 

integrujący VENO, depozytor kluczy SAIK, System Indywidualnej Ochrony Zbiorów Profort – Piccolo). 

Realizacja konwojów  (pracownicy wyposażeni w broń palną) zleconych przez Muzeum. W pozostałym 

czasie chronić obiekt służbą patrolowo-obchodową: 

a) trzy stanowiska jednoosobowe stałe całodobowe 24 godziny; 
b) liczba godzin w  okresie 12 miesięcy  -  ok. 26 352 godzin; 
c) liczba godzin konwojów w okresie 12 miesięcy  - ok. 400 godzin. 
2) Muzeum Woli: 
W obiekcie należy zapewnić kontrolę w ruchu osobowym i materiałowym w wejściach do muzeum w 

czasie godzin pracy muzeum oraz obsługę dostępu do kluczy i urządzeń alarmowych, bezpieczeństwo 

pracowników,  zwiedzających i interesantów. Obsługa, eksploatacja i monitorowanie central i 

urządzeń ( sswin, cctv, sap, kd)zapewniających bezpieczeństwo Muzeum. W pozostałym czasie 

chronić obiekt służbą patrolowo-obchodową: 

a) jedno stanowisko stałe jednoosobowe całodobowe; 
b) liczba godzin w okresie 12 miesięcy  - ok. 8784 godzin 
3) Muzeum Drukarstwa: 
Usługa obejmuje  interwencję grup interwencyjnych na działanie systemu włamania i napadu. 
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4) Muzeum Warszawskiej Pragi: 
W obiekcie należy zapewnić: kontrolę w ruchu osobowym i materiałowym  w wejściach do muzeum w 

czasie godzin pracy muzeum, ochronę depozytora kluczy, nadzór nad systemem klucza generalnego 

oraz urządzeniami alarmowymi oraz bezpieczeństwo pracowników,  zwiedzających i interesantów. 

Obsługa, eksploatacja i monitorowanie central i urządzeń zapewniających bezpieczeństwo muzeum 

(SSWIN, SAP, CCTV, SKD, BMS). Muzeum zapewni zapoznanie i przeszkolenie pracowników z zakresu 

funkcjonowania w/w systemów.  

W pozostałym czasie chronić obiekt oraz teren wewnętrzny ogrodzony służbą patrolowo-obchodową: 

a) dwa stanowiska jednoosobowe stałe całodobowe 24 godziny; 
b) jedno stanowisko 8 godz. / dobę w dni powszednie – bez poniedziałku (w czwartki 10 godzin); 
c) liczba godz. w  okresie 12 miesięcy  -  ok. 20 168 godzin. 

5) Muzeum Miejsce Pamięci Palmiry: 
W obiekcie należy zapewnić kontrolę w ruchu osobowym i materiałowym w wejściach do muzeum w 

czasie godzin pracy muzeum oraz obsługę dostępu do kluczy i urządzeń alarmowych, bezpieczeństwo 

pracowników,  zwiedzających i interesantów. Obsługa, eksploatacja i monitorowanie central i 

urządzeń (sswin, cctv, sap) zapewniających bezpieczeństwo muzeum. W pozostałym czasie chronić 

obiekt służbą patrolowo-obchodową: 

1) jedno stanowisko stałe jednoosobowe całodobowe; 
2) jedno stanowisko  jednoosobowe 16 godz./dobę; 
3) liczba godzin w okresie 12 miesięcy  - ok. 14 640 godzin. 

6) Barbakan, Stare Miasto – ul. Nowomiejska: 
Usługa obejmuje  interwencję grup interwencyjnych na działanie systemu włamania i napadu.  

7) Lokalizacja Muzeum Warszawy – ul. Dzielna 7 
Usługa obejmuje  interwencję grup interwencyjnych na działanie systemu włamania i napadu.  

 
4. Usługa obejmuje: 

1) ochroną fizyczną obiektów, 
2) interwencję grup interwencyjnych na każde uzasadnione wezwanie zamawiającego, 
3) realizację konwojów wartości pieniężnych i dzieł sztuki, 
4) przeprowadzenie raz na pół roku wspólnego szkolenia (na podstawie uzgodnionego planu) dla 

pracowników ochrony z zakresu bezpieczeństwa muzeów (na podstawie Rozporządzenia Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum 
przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą - Dz.U 
2014 poz.1240) oraz gromadzenia i przechowywania dóbr kultury, 

5) ochrona okazjonalnych przedsięwzięć organizowanych przez Muzeum Warszawy, 
6) wykonywanie zadań zgodnych z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego przewidzianej dla danego 

Obiektu. 
 

5. W ramach realizacji usługi Wykonawca zobowiązany jest: 
1) posiadać własną stację monitorowania sygnałów alarmowych; 
2) dysponować  całodobowo co najmniej jedną własną  grupą interwencyjną, która jest zdolna do 

podjęcia interwencji w czasie nie dłuższym niż 10 min. do każdego chronionego obiektu w dzień 
i w nocy; 



 

 

                                                                                                                                          MW/ZP/7/US/2019 

 
 
 

 

 
 
  
 

 

18 

 

 

3) dysponować potencjałem w zakresie konwojowania środków pieniężnych o wartości 0,5 
jednostki obliczeniowej; 

4) dysponować potencjałem w zakresie konwojowania dzieł sztuki o wartości mniejszej niż 15 
jednostek obliczeniowych. 
 

6. Wykonawca realizuje usługę pracownikami: 
1) pracownikami zatrudnionymi na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez cały 

okres realizacji zamówienia; Zamawiający wymaga aby wszystkie godziny były wypracowane 
w ramach umowy o pracę; 

2) co najmniej trzema kwalifikowanymi pracownikami ochrony fizycznej   - koordynatorami, z 
których każdy legitymuje się ukończeniem szkolenia organizowanego przez instytucje podległe 
Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego (dalej: MKiDN) lub inne uprawnione przez 
MKiDN placówki kształcenia, posiadającymi aktualne  badania lekarskie i nie posiadającymi 
ograniczeń psychofizycznych stwierdzonych grupą inwalidzką, uniemożliwiającą lub 
utrudniającą wykonywanie przedmiotu zamówienia; 

3) co najmniej 21 osobami kwalifikowanymi pracownikami ochrony fizycznej, z których każda 
legitymuje się ukończeniem szkolenia  organizowanego przez instytucje podległe Ministerstwu 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego (dalej: MKiDN) lub inne uprawnione przez MKiDN placówki 
kształcenia w zakresie ochrony muzeów rejestrowych, posiadającymi aktualne  badania 
lekarskie i nie posiadającymi ograniczeń psychofizycznych stwierdzonych grupą inwalidzką, 
uniemożliwiającą lub utrudniającą wykonywanie przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający wymaga aby minimum 6 osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia 
posiadało znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.  

4) kwalifikowanymi pracownikami ochrony fizycznej realizującymi konwoje wartości pieniężnych 
i dzieł sztuki; 

5) kwalifikowanymi pracownikami ochrony fizycznej w grupach interwencyjnych. 
 

7. Ochrona i konwojowanie transportów pieniężnych i dzieł sztuki  (wartości pieniężnych do 0,5 
jednostki obliczeniowej, dzieł sztuki o wartości mniejszej niż 15 jednostek obliczeniowych) oraz 
ochrona okazjonalnych przedsięwzięć (kulturalnych, wystawienniczych, promocyjnych) 
realizowanych przez muzeum (lub we współpracy z innymi instytucjami kultury – np. Noc Muzeów, 
Warszawa w Budowie itp.). Cena  wliczona w stawkę godzinową pracownika ochrony. 
 

8. Konwojowanie wartości pieniężnych i dzieł sztuki Zamawiający zleci Wykonawcy  na podstawie 
zlecenia przesłanego na adres e-mail. Wykonawcy. 

 
9. Wykonywanie usługi za pośrednictwem odpowiednio wyposażonych w środki przymusu 

bezpośredniego określonych w Rozporządzeniu  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 2 
września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym 
niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz.U 2014 poz.1240) oraz  ustawie z 
dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 
r. poz. 1834 z póżn. zm.) i przeszkolonych pracowników ochrony fizycznej, z których każda posiada 
wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, z najwyższą starannością 
wynikającą z profesjonalnego charakteru świadczonych usług. Monitoring oraz dojazd grupy 
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interwencyjnej wyposażonej w broń palną – na wezwanie ochrony obiektu lub pracownika 
Muzeum.  

 

10. Zapewnienie wszystkim pracownikom ochrony jednolitego umundurowania oraz wyposażenia, 
zgodnie z art.20 i art.21 Ustawy o ochronie osób i mienia. Wyposażenie kwalifikowanych 
pracowników ochrony w: łączność bezprzewodową, latarkę, ręczny miotacz gazu, bezprzewodowy 
przycisk napadowy. 

 
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawieszenia świadczenia usługi  ochrony na czas remontu 

obiektów/oddziałów lub modernizacji systemów zabezpieczeń w obiektach/oddziałach. W okresie 
zawieszenia świadczenia usługi Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za  zakres usługi, który 
uległ zawieszeniu.  

 

12. Zamawiający zastrzega sobie zmianę zakresu świadczenia usługi w przypadku zmian 
organizacyjnych wpływających na zmianę zapotrzebowania na pracowników ochrony fizycznej 
wykonujących usługę. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za  zakres usługi, który uległ 
zmniejszeniu. 

 

13. Zamawiający zastrzega sobie zmianę zakresu świadczenia usługi poprzez zmniejszenie liczby 
posterunków w przypadku braku (ograniczenia) środków finansowych od Organizatora 
Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za  zakres usługi, który uległ 
zmniejszeniu. 

 
14. Wykonawca wdrożył i skutecznie realizuje w ramach prowadzonej przez siebie działalności 

gospodarczej system zapewnienia jakości  w zakresie usług ochrony osób i mienia, oparty na 
odpowiednich normach europejskich, certyfikaty EN ISO 9001 lub równoważne.  
 

15. Wprowadzenie Wykonawcy na obiekty nastąpi w dniu rozpoczęcia usługi godz. 8:00  Z 
wprowadzenia Wykonawcy na obiekty zostanie sporządzony protokół podpisany przez 
Zamawiającego i   Wykonawcę. 

 
16. Poprzez ochronę fizyczną rozumie się działanie Wykonawcy na podstawie uzyskanej i aktualnej 

koncesji (w zakresie ochrony osób i mienia oraz za pośrednictwem odpowiednio wyposażonych i 
przeszkolonych pracowników ochrony, mające na celu zapobieganie przestępstwom i 
wykroczeniom przeciwko mieniu, przeciwdziałanie powstaniu szkód wynikających z tych zdarzeń 
oraz nie dopuszczenie do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony, a także obsłudze i 
nadzorze elektronicznych systemów zabezpieczeń oraz zapewnienie bezpieczeństwa zbiorom, 
pracownikom muzeum, zwiedzającym i interesantom.  

 
17. Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności  związanej z przedmiotem zamówienia  za szkody wyrządzone 
na osobie i mieniu w trakcie realizacji zamówienia.  
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18. Zamawiający na podstawie art.  34 ust. 5 Ustawy przewiduje zastosowanie prawa opcji w zakresie 
rozszerzenia zamówienia, polegającego na  zwiększeniu liczby  godzin konwojów  w 2019 i 2020 
roku. Zakres świadczonej usługi konwojowania będzie obejmował  zamówienie podstawowe  
(obligatoryjne)    i rozszerzenie  zamówienia podstawowego w prawie opcji.  Wielkość zamówienia 
w prawie opcji będzie nie wyższa niż 30 % kwoty dla zamówienia podstawowego dla 
konwojowania czyli 30% z liczby 400 godzin  w ciągu 12 miesięcy  Realizacja części zamówienia w 
prawie opcji jest uprawnieniem Zamawiającego z którego  Zamawiający może skorzystać. 
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, z którym zostanie zawarta umowa na świadczenie usługi 
ochrony  o rozszerzeniu zakresu zamówienia w zakresie konwojowania.  
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                                           Załącznik 2 do Ogłoszenia   

                                    Wzór formularza ofertowego 

 

………………………………. 

(pieczęć wykonawcy) 

OFERTA 

 

Pełna nazwa wykonawcy: __________________________________________________________  

Siedziba i adres wykonawcy:  _______________________________________________________  

REGON: __________________________  NIP: _________________________________________  

Telefon: __________________________  Fax: __________________________________________  

Adres e-mail: ____________________________________________________________________  

W odpowiedzi na Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm. – zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi 

o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 euro, którego przedmiotem 

jest „Świadczenie usług  ochrony w Muzeum Warszawy i jego oddziałach””, numer postępowania 

MW/ZP/7/US/2019, oferujemy wykonanie usługi  dla liczby 99 300 roboczogodzin  (słownie: 

dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta) za cenę: 

Cena ogółem wynosi:…………………………………….………………………. zł brutto  (słownie złotych: ……………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………)  

w tym obowiązująca stawka podatku VAT ….……….. % w wysokości …………………....... zl 
Cena jednej roboczogodziny pracownika ochrony kwalifikowanego wynosi …………..…………… zł brutto  
(słownie: ................................................................................).  

Zamawiający informuje, ze podana liczba 99 300 roboczogodzin godzin jest dla celów porównania ofert.  

Oświadczamy, że: 

1. Zapoznaliśmy się z Ogłoszeniem  oraz zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania 
oferty i przyjmujemy warunki określone w Ogłoszeniu i Istotnymi postanowieniami umowy. 

2. Oświadczamy, że dysponujemy potencjałem technicznym obejmującym: 

1) posiadamy własną stację monitorowania sygnałów alarmowych; 

2) dysponujemy  całodobowo co najmniej jedną własną  grupą interwencyjną, która jest zdolna do 

podjęcia interwencji w czasie nie dłuższym niż  10 min. do każdego chronionego obiektu w dzień 

i w nocy; 
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3) dysponujemy potencjałem w zakresie konwojowania środków pieniężnych o wartości 0,5 

jednostki obliczeniowej;  

4) dysponujemy potencjałem w zakresie konwojowania dzieł sztuki o wartości mniejszej niż 15 

jednostek obliczeniowych. 

3. Oświadczamy, że wykonamy przedmiot zamówienia zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1 

do Ogłoszenia w terminie określonym w Rozdziale 5 Ogłoszenia. 

4. Uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
5. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy sami. 
6. W razie wybrania przez Zamawiającego naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na 

warunkach zawartych w Ogłoszeniu oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 
7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności imienia, nazwiska, firmy, 
adresu oraz zaoferowanej ceny. Zgoda obejmuje okres niezbędny do przeprowadzenia 
postępowania oraz okres związany z archiwizacją dokumentów.  

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

9. Oferta wraz z załącznikami zawiera ________ zapisanych kolejno ponumerowanych stron. 

 

* niepotrzebne skreślić 

 
Informujemy, że jesteśmy: 

 mikroprzedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób, i którego 
roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2.000.000 euro); 

 małym przedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób, i którego 
roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10.000.000 euro); 

 średnim przedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani 
małym przedsiębiorstwem, i które zatrudnia mniej niż 250 osób, a którego roczny obrót nie 
przekracza 50.000.000 euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43.000.000 euro); 

 żadne z powyższych. 

Informacje te wymagane są wyłącznie do celów statystycznych. 
 

________________________________ 

(data, imię i nazwisko oraz podpis 

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 



 

 

                                                                                                                                          MW/ZP/7/US/2019 

 
 
 

 

 
 
  
 

 

23 

 

 

 Załącznik 3 do Ogłoszenia   

    Wzór oświadczenia spełniania warunków udziału  w postępowania     

 

 

Oświadczenie wykonawcy  

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

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

 

 

………………………………… 

 (pieczęć wykonawcy) 

 

Pełna nazwa wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………………… 

Siedziba i adres wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na 

podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) – zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości 

mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 euro, którego przedmiotem jest 

„Świadczenie usług  ochrony w Muzeum Warszawy i jego oddziałach”, numer postępowania 

MW/ZP/7/US/2019 oświadczam, co następuje: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w 

Ogłoszeniu.  

 

      

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

     (data oraz podpis przedstawiciela Wykonawcy)  

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  



 

 

                                                                                                                                          MW/ZP/7/US/2019 

 
 
 

 

 
 
  
 

 

24 

 

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

Zamawiającego, oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez 

Zamawiającego  w Ogłoszeniu polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………, w 

następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………………………………                  

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

…………………………………………… 

(data oraz podpis przedstawiciela Wykonawcy)  

                                       

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

                              

 

……………………………………………………………….. 

(data oraz podpis przedstawiciela Wykonawcy)  
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         Załącznik 4 do Ogłoszenia       

   Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

 

 

Oświadczenie wykonawcy  

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

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

 

………………………………… 

 (pieczęć wykonawcy) 

 

Pełna nazwa wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………………… 

Siedziba i adres wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Część A. (należy wypełnić, jeżeli wobec Wykonawcy nie zachodzą przesłanki wykluczenia z udziału 

w postępowaniu; w przypadku wypełnienia części A, nie należy wypełniać części B oświadczenia) 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie 

art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1986, z późn. zm.) – zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości mniejszej 

niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 euro, którego przedmiotem jest „Świadczenie 

usług  ochrony w Muzeum Warszawy i jego oddziałach”, numer postępowania MW/ZP/7/US/2019 

oświadczam, że wobec Wykonawcy nie zachodzą przesłanki wykluczenia z udziału w postępowaniu na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i  ust. 5 pkt ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień 

publicznych. 

 

……………………………………………………………………………………………… 

(data oraz podpis przedstawiciela Wykonawcy)  

 

Część B. (należy wypełnić, jeżeli nie wypełniono części A - gdy wobec Wykonawcy zachodzą określone 

przesłanki wykluczenia z udziału w postępowaniu, a Wykonawca podjął środki wystarczające do 

wykazania rzetelności Wykonawcy) 



 

 

                                                                                                                                          MW/ZP/7/US/2019 

 
 
 

 

 
 
  
 

 

26 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie 

art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1986, z poźn. zm.) – zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości mniejszej 

niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 euro, którego przedmiotem jest „Świadczenie 

usług  ochrony w Muzeum Warszawy i jego oddziałach”, numer postępowania MW/ZP/6/US/2019 , 

którego przedmiotem jest Świadczenie usług  ochrony w Muzeum Warszawy i jego oddziałach” 

oświadczam, że wobec Wykonawcy nie zachodzą przesłanki wykluczenia z udziału w postępowaniu na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 29-01-2004 roku - Prawo zamówień 

publicznych, za wyjątkiem następujących przesłanek powodujących wykluczenie Wykonawcy z udziału 

w postępowaniu: 

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

(wpisać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13, 

14, 16, 17, 18, 19 lub 20 ustawy z dnia 29-01-2004 r. - Prawo zamówień publicznych). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku ze wskazanymi wyżej przesłankami, z powodu, których 

Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, Wykonawca podjął na podstawie art. 24 

ust. 8 ustawy z dnia 29-01-2004 roku - Prawo zamówień publicznych następujące środki naprawcze, 

które są wystarczające do wykazania rzetelności Wykonawcy (należy wskazać dowody na to, że podjęte 

przez Wykonawcę środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności): 

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

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

                     

                                                   

……………………………………………………………………………………… 

(data i podpis przedstawiciela Wykonawcy)  

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

……………..…………….……. (Miejscowość), dnia …………………. . 
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Załącznik nr 5 do Ogłoszenia 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 
ze zm.) – zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości mniejszej niż wyrażona w 
złotych równowartość kwoty 750 000 euro, którego przedmiotem jest „Świadczenie usług  ochrony w 
Muzeum Warszawy i jego oddziałach”, numer postępowania MW/ZP/7/US/2019 

 

Wykaz usług 

Lp.  Przedmiot 
zamówienia – usługa 
ochrony fizycznej w 
obiektach użyteczności 
publicznej  
/zgodnie z warunkami 
opisanymi 
w Ogłoszeniu/ 

Wartość brutto 
zrealizowanej 
/realizowanej usługi 
w okresie 12 m-cy 

Okres realizacji Nazwa, adres, telefon Zamawiającego 
dla którego realizowano/ realizuje się 
usługę  początek  

dd/mm/rrrr 
koniec  
dd/mm/rrrr 

1.   
 
 
 
 

     

2.  
 
 
 
 

    

 

Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie. Dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, 

na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 

wykonywane,  a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 

powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

 

 

 

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

(data i podpis przedstawiciela Wykonawcy)  
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Załącznik nr 6 A do Ogłoszenia 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 
ze zm.) – zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości mniejszej niż wyrażona w 
złotych równowartość kwoty 750 000 euro, którego przedmiotem jest „Świadczenie usług  ochrony w 
Muzeum Warszawy i jego oddziałach”, numer postępowania MW/ZP/7/US/2019, 

 

Wykaz osób 

Wykaz kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej   -  koordynatorów 

Wykaz kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej - koordynatorów 

Lp.  Imię i nazwisko Numer wpisu  
na listę 
kwalifikowanych 
pracowników 
ochrony fizycznej 

Ukończone przeszkolenie 
do pracy w muzeach 
rejestrowych 
przeprowadzone przez 
uprawnione instytucje 
podległe MKiDN  
(Należy podać rok 
ukończenia i nazwa 
instytucji 
przeprowadzającej 
szkolenie) 

Pełnienie funkcji 
koordynatora na 
rzecz muzeum 
rejestrowego 
przez okres co 
najmniej 24 
miesięcy w 
okresie ostatnich 
3 lat 
/zgodnie z 
warunkami 
opisanymi 
w Ogłoszeniu/ 

Podstawa do 
dysponowania 
osobą:  
umowa o pracę⃰ 
/umowa 
cywilnoprawna ⃰⃰⃰⃰  ⃰ 

1.      umowa o pracę 

/umowa 
cywilnoprawna ⃰⃰⃰⃰  ⃰ 

2.      umowa o pracę 

/umowa 
cywilnoprawna ⃰⃰⃰⃰  ⃰ 

3.      umowa o pracę 

/umowa 
cywilnoprawna ⃰⃰⃰⃰  ⃰ 

4.      umowa o pracę 

/umowa 
cywilnoprawna ⃰⃰⃰⃰  ⃰ 

5.      umowa o pracę 

/umowa 
cywilnoprawna ⃰⃰⃰⃰  ⃰ 

⃰Zamawiający wymaga aby wszystkie osoby były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w pełnym 
wymiarze czasu pracy przez cały okres realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga aby wszystkie godziny 
były wypracowane w ramach umowy o pracę.  
⃰⃰ ⃰ niepotrzebne skreślić 

 

 

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

(data i podpis przedstawiciela Wykonawcy)  
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Załącznik nr 6 B do Ogłoszenia 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 
ze zm. – zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości mniejszej niż wyrażona w 
złotych równowartość kwoty 750 000 euro, którego przedmiotem jest „Świadczenie usług  ochrony w 
Muzeum Warszawy i jego oddziałach”, numer postępowania MW/ZP/7/US/2019 

 

Wykaz osób 

Wykaz kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej  

Wykaz kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej 

Lp. Imię i nazwisko Numer wpisu  
na listę 
kwalifikowanych 
pracowników 
ochrony fizycznej 

Ukończone przeszkolenie 
do pracy w muzeach 
rejestrowych 
przeprowadzone przez 
uprawnione instytucje 
podległe MKiDN  
(Należy podać rok 
ukończenia i nazwa 
instytucji  
przeprowadzającej 
szkolenie) 

Znajomość języka 
angielskiego w 
stopniu 
komunikatywnym 
(Należy wpisać  
TAK lub  NIE 
przy każdym 
nazwisku) 
/zgodnie z warunkami 
opisanymi 
w Ogłoszeniu/ 

Podstawa do 
dysponowania 
osobą:  
umowa o pracę⃰ 
/umowa 
cywilnoprawna ⃰⃰⃰⃰  ⃰ 

1.      umowa o pracę 

/umowa 
cywilnoprawna ⃰⃰⃰⃰  ⃰ 

2.      umowa o pracę 

/umowa 
cywilnoprawna ⃰⃰⃰⃰  ⃰ 

3.      umowa o pracę 

/umowa 
cywilnoprawna ⃰⃰⃰⃰  ⃰ 

4.      umowa o pracę 

/umowa 
cywilnoprawna ⃰⃰⃰⃰  ⃰ 

5.      umowa o pracę 

/umowa 
cywilnoprawna ⃰⃰⃰⃰  ⃰ 

6.      umowa o pracę 

/umowa 
cywilnoprawna ⃰⃰⃰⃰  ⃰ 

7.      umowa o pracę 

/umowa 
cywilnoprawna ⃰⃰⃰⃰  ⃰ 

8.      umowa o pracę 

/umowa 
cywilnoprawna ⃰⃰⃰⃰  ⃰ 

9.      umowa o pracę 

/umowa 
cywilnoprawna ⃰⃰⃰⃰  ⃰ 
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10.      umowa o pracę 

/umowa 
cywilnoprawna ⃰⃰⃰⃰  ⃰ 

11.      umowa o pracę 

/umowa 
cywilnoprawna ⃰⃰⃰⃰  ⃰ 

12.      umowa o pracę 

/umowa 
cywilnoprawna ⃰⃰⃰⃰  ⃰ 

13.      umowa o pracę 

/umowa 
cywilnoprawna ⃰⃰⃰⃰  ⃰ 

14.      umowa o pracę 

/umowa 
cywilnoprawna ⃰⃰⃰⃰  ⃰ 

15.      umowa o pracę 

/umowa 
cywilnoprawna ⃰⃰⃰⃰  ⃰ 

16.      umowa o pracę 

/umowa 
cywilnoprawna ⃰⃰⃰⃰  ⃰ 

17.      umowa o pracę 

/umowa 
cywilnoprawna ⃰⃰⃰⃰  ⃰ 

18.      umowa o pracę 

/umowa 
cywilnoprawna ⃰⃰⃰⃰  ⃰ 

19.      umowa o pracę 

/umowa 
cywilnoprawna ⃰⃰⃰⃰  ⃰ 

20.      umowa o pracę 

/umowa 
cywilnoprawna ⃰⃰⃰⃰  ⃰ 

21.      umowa o pracę 

/umowa 
cywilnoprawna ⃰⃰⃰⃰  ⃰ 

22.      umowa o pracę 

/umowa 
cywilnoprawna ⃰⃰⃰⃰  ⃰ 

23.      umowa o pracę 

/umowa 
cywilnoprawna ⃰⃰⃰⃰  ⃰ 

 
⃰Zamawiający wymaga aby wszystkie osoby były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w pełnym 

wymiarze czasu pracy przez cały okres realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga aby wszystkie godziny 

były wypracowane w ramach umowy o pracę.  

⃰⃰ ⃰ niepotrzebne skreślić 

 

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

(data i podpis przedstawiciela Wykonawcy)  
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Załącznik nr 7 do Ogłoszenia 

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ/ 

INFORMACJA O TYM, ŻE WYKONAWCA NIE NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ* 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych  w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z poźn. zm.) – zamówienie na usługi 

społeczne i inne szczególne usługi o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 

euro, którego przedmiotem jest „Świadczenie usług  ochrony w Muzeum Warszawy i jego oddziałach”, numer 

postępowania MW/ZP/7/US/2019   

1. *oświadczam. że przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), o której mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z następującymi wykonawcami, którzy złożyli oferty, w niniejszym 

postępowaniu o udzielenia zamówienia: 

1)… 

Przedstawiam w załączeniu następujące dowody……………………, że powiązania z Wykonawcą (nazwa 

adres) ……………………………. nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

          

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

                                                                                              (data, imię i nazwisko oraz podpis 
                                                                                                    upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 

2. * oświadczam. że nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), o 
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z wykonawcami, którzy złożyli oferty, w niniejszym 
postępowaniu o udzielenia zamówienia: 
 

....................................... 
(miejscowość, data) 

.................................................................. 
                                                                                              (data, imię i nazwisko oraz podpis 

                                                                                                    upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
 
Uwaga: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 

której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu powyższe oświadczenie. Wraz ze 

złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą 

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 8 do Ogłoszenia 

 

Istotne postanowienia umowy 

 

§ 1. 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenie na rzecz Zamawiającego 

usługi ochrony w zakresie całodobowej bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów i budynków 

historycznych, w których ma swoją siedzibę Muzeum Warszawy i jego lokalizacje, położone na 

terenie Warszawy i poza Warszawą w Palmirach (gmina Czosnów) przez służby dozoru i patrolowo-

obchodowe, interwencje grup interwencyjnych i  konwojowanie wartości pieniężnych i dzieł sztuki, 

zgodnie z opisem przedmiotu  zamówienia, który stanowi załącznik numer 1 do Umowy. Czynności 

określone w zdaniu poprzedzającym zwane będą w dalszej części Umowy „Usługą”.  

2. Oferta Wykonawcy stanowi załącznik numer 2 do Umowy.  

3. Wykaz obiektów Muzeum Warszawy (dalej: „Obiekty”) objętych Usługą: 

1) Muzeum  Warszawy –  Rynek Starego Miasta 28-42  i  ul. Nowomiejska 4/6/8,   

2) Muzeum Woli – ul. Srebrna 12, 

3) Muzeum Drukarstwa – ul. Ząbkowska 23/25, 

4) Muzeum Warszawskiej Pragi – ul. Targowa 50/52, 

5) Muzeum – Miejsce Pamięci  Palmiry (gmina Czosnów poza Warszawą), 

6) Barbakan, Stare Miasto – ul. Nowomiejska 

7) Lokalizacja Muzeum Warszawy – ul. Dzielna 7. 

4. Z wprowadzenia Wykonawcy na Obiekty Zamawiający sporządza protokół. W chwili wprowadzenia 

Wykonawcy na Obiekty protokół winien być podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę.  

5. Usługę ochrony świadczyć będzie Wykonawca posiadający aktualną koncesję na prowadzenie 

działalności gospodarczej w  zakresie usług ochrony osób i mienia wydaną przez Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. 

Koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, w 

formie kopi potwierdzonej za zgodność z oryginałem, stanowi załącznik nr 3 do Umowy.  

6.  Wykonawca świadczyć będzie Usługę w oparciu o postanowienia obowiązujących przepisów, w 

szczególności: 

1) ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 2142 z 

późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi; 

2) ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej z dnia 24 maja 2013 roku  (teks 

ujednolicony. Dz.U. 2018 poz. 1834) wraz z aktami wykonawczymi, 

3) ustawy o muzeach z dnia 21 listopada 1996 roku  (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 720).  wraz z 

aktami wykonawczymi, w szczególności Rozporządzenia  Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego z 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, 
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kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz.U 2014 

poz.1240). 

7. Wykonawca przez cały okres obowiązywania umowy zobowiązany jest posiadać ważne 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem umowy za szkody wyrządzone na osobie i mieniu na kwotę nie mniejszą niż 

5 000 000,00 zł. Wykonawca bez wezwania dostarczy Zamawiającemu aktualny dowód 

ubezpieczenia. Dowód ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej stanowi załącznik nr 4 do 

Umowy. 

8. Lista pracowników ochrony fizycznej i lista pracowników ochrony fizycznej – koordynatorów ze 

wskazaniem ich imienia i nazwiska, numerem wpisu na listę kwalifikowanych pracowników 

ochrony, odbytym szkoleniem w zakresie ochrony muzeów rejestrowych i form zatrudnienia 

będzie stanowić załącznik nr 5 do umowy.  

 

§ 2. 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, to jest od 01.08.2019  do 31.12.2020 r. lub do 

wyczerpania kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 3. ust 1. 

2. Wykonawca rozpocznie i zakończy świadczenie Usługi zgodnie z terminami wskazanymi w ust. 1 

powyżej, o godzinie 8:00 .  

 

§ 3. 

1. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu Umowy nie może 

przekroczyć kwoty  ___________ złotych brutto ( słowie złotych 

brutto:_______________________). 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za jedną godzinę pracy pracownika ochrony: 

1) na stanowisku stałym; 

2) konwojującego wartości pieniężne i dzieła sztuki; 

- będzie równe _____złotych brutto (słownie brutto złotych: ____________), zgodnie z ofertą 

Wykonawcy. 

3. Interwencje grup interwencyjnych nie są dodatkowo płatne i są wliczone w całkowite 

wynagrodzenie Wykonawcy podane w ofercie i wskazane w ust. 1.  

4. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 3. 

5. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 powyżej w przypadku 

zmiany stawki podatku od towarów i usług. 

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmienia 

się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych 

przepisów. 

7. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 i ust. 2 powyżej w 

przypadku zmiany: 
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1) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ 

na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy 

z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst ujednolicony 

Dz. U. z 2018 r. poz. 2177). 

8. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt 1) lub 2) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo 

ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto 

wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 

9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 8 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość 

wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób 

bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego 

wynagrodzenia z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu 

minimalnego wynagrodzenia.  

10. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których 

mowa w ust. 5 i ust. 8. 

11. Za wyjątkiem zmiany, o której mowa w ust. 5 wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia 

wymaga złożenia przez wykonawcę wniosku o zawarcie aneksu wraz z uzasadnieniem wysokości 

dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 7. 

12. Dodatkowo Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy w następujących przypadkach:  

1) siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Ogłoszeniem; 

2) zmiany sposobu realizacji zamówienia wynikającej ze zmian w obowiązujących przepisach 

prawa mających wpływ na realizację przedmiotu Umowy; 

3) zawieszenia świadczenia Usługi na czas remontu Obiektów lub modernizacji systemów 

zabezpieczeń w Obiektach. W okresie zawieszenia świadczenia usługi Wykonawcy nie 

przysługuje wynagrodzenie za  zakres Usługi, który uległ zawieszeniu;  

4) zmiany zakresu świadczenia Usługi w przypadku zmian organizacyjnych wpływających na 

zmianę zapotrzebowania na pracowników ochrony fizycznej wykonujących usługę. 

Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za  zakres Usługi, który uległ zmniejszeniu. 

5) zmiany zakresu świadczenia Usługi poprzez zmniejszenie liczby posterunków w przypadku 

braku (ograniczenia) środków finansowych od Organizatora Zamawiającego. Wykonawcy nie 

przysługuje wynagrodzenie za  zakres Usługi, który uległ zmniejszeniu.  

 

§ 4. 

1. Usługa stanowiąca przedmiot Umowy będzie wykonywana w następującym systemie ochronnym:  
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1) zmiany pracowników w systemie 24 godzinnym; 

2) grupy interwencyjne – całodobowo we wszystkie dni tygodnia; 

3) realizacja konwojów zgodnie z postanowieniami ust. 8. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi przez odpowiednio wyposażonych                                     

i przeszkolonych pracowników ochrony, z najwyższą starannością wynikającą z profesjonalnego 

charakteru świadczonych usług.  

3. Wymagania wobec pracowników wykonujących Usługę:   

1) każdy z pracowników powinien posiadać wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony 

fizycznej; 

2) każdy z pracowników powinien posiadać zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia   

organizowanego przez instytucje podległe Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

(dalej: MKiDN) lub inne uprawnione przez MKiDN placówki kształcenia w zakresie ochrony 

muzeów rejestrowych (w tym przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów);  

3) minimum 6 osób uczestniczących w wykonaniu Usługi skierowanych do bezpośredniej ochrony 

fizycznej Obiektów  posiada znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym; 

4) każdy  z pracowników  ochrony fizycznej   -  koordynatorów będzie posiadał co najmniej 24 

miesięczne doświadczenie  w pełnieniu funkcji koordynatora na rzecz muzeum rejestrowego 

przez okres co najmniej 24 miesięcy dla  okresu ostatnich trzech lat i nadzorował  minimum  

siedmioosobowy zespół kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej na jednej zmianie. 

4. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o zamiarze wprowadzenia na Obiekt nowych 

pracowników ochrony (nie ujętych w wykazie w  § 1 ust. 8 Umowy) z co najmniej dwudniowym 

wyprzedzeniem lub w nagłych przypadkach niezwłocznie, to jest w ciągu 2 godzin od zdarzenia 

powodującego zmianę (w szczególności w przypadku choroby lub innej nagłej nieobecność 

pracownika). 

5. Każdy z nowowprowadzanych na Obiekt pracowników musi posiadać kwalifikacje opisane 

odpowiednio w ust. 2 i 3  powyżej. 

6. Wykonawca zapewni w sposób ciągły sprawność sprzętu łączności bezprzewodowej. 

7.  Grupa interwencyjna: 

1) w zakresie świadczonej Usługi zobowiązana jest: 

a. interweniować w sytuacjach alarmowych na wezwanie pracowników ochrony, lub 

upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, całodobowo we wszystkie dni tygodnia; 

b. dojechać na miejsce wezwania do każdego z Obiektów w ciągu 10 minut; 

2) raz na kwartał uprawniony przez Zamawiającego pracownik może wezwać grupę 

interwencyjną w celu sprawdzenia czasu dojazdu i zasad działania w oparciu o instrukcję 

działania grup interwencyjnych  o której mowa w § 7 ust. 1. 

8. Konwojowanie wartości pieniężnych i dzieł sztuki Zamawiający zleci Wykonawcy przed realizacją 

konwoju na podstawie zlecenia przesłanego na adres e-mail Wykonawcy nie później niż 48 godzin 

przed realizacją konwoju. 
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§ 5. 

Wykonawca w zakresie świadczonej Usługi zobowiązuje się w szczególności do: 

1) zabezpieczenia i ochrony terenu, Obiektów, mienia i urządzeń przed kradzieżą, zniszczeniem lub 

uszkodzeniem oraz nieuprawnionym dostępem osób trzecich; 

2) wykonywania zadań zgodnych z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego przewidzianej dla danego 

Obiektu;  

3) przestrzegania szczegółowych zasad odpowiedzialności za powierzone ochronie mienie; 

4) kontroli uprawnień do przebywania na terenie Obiektów; 

5) przeciwdziałania przedostaniu się na teren osób nieupoważnionych, nietrzeźwych lub w sposób 

widoczny mogących stanowić zagrożenie dla pracowników, współpracowników i mienia; 

6) reagowania i natychmiastowego zgłaszania Zamawiającemu wszelkich zauważonych zagrożeń dla 

mienia oraz zdrowia lub życia osób przebywających na terenie chronionym; 

7) reagowania na każdy sygnał o naruszeniu chronionej strefy lub zabezpieczonego  pomieszczenia i 

wyjaśnienie przyczyn powstania alarmu; 

8) niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego o naruszeniach prawa i nadzwyczajnych 

wydarzeniach oraz podejmowania niezbędnych czynności celem zabezpieczenia śladów i 

dowodów przestępstwa; 

9) ścisłego współdziałania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony z Policją oraz Państwową 

Strażą Pożarną; 

10) przekazywania Policji osób ujętych podczas wykonywania zadań ochronnych; 

11) kontroli przestrzegania przez osoby przebywające na terenie chronionego Obiektu obowiązujących 

przepisów porządkowych, ochronnych, przeciwpożarowych; 

12) prowadzenia prawidłowej gospodarki kluczami na zasadach określonych w Instrukcji Gospodarki 

Kluczami stanowiącej załącznik do Planu Ochrony Muzeum uzgodnionej z Zamawiającym; 

13) wykonywania innych zadań związanych z zapewnieniem na terenie chronionym bezpieczeństwa, 

porządku i ochrony mienia – zleconych przez upoważnione osoby Zamawiającego; 

14) zgłaszania niezwłocznie do Zamawiającego wszelkich awarii dostrzeżonych przez Wykonawcę; 

15) sprawdzania stanu zabezpieczenia, zamknięcia i oplombowania ochranianych budynków, 

magazynów oraz pomieszczeń służbowych na zasadach określonych w Planie Ochrony Muzeum;  

16) wykonywania czynności punktu kontroli ruchu takich jak: 

a. sprawdzanie zgodności i aktualności dokumentów (przepustek, identyfikatorów, 

uprawniających do wejścia (wyjścia), wjazdu (wyjazdu) osób i pojazdów na (z) terenu 

ochranianego Obiektu, 

b. kontrolowanie dokumentów uprawniających do wnoszenia (wynoszenia), wwożenia 

(wywożenia) na (z) terenu ochranianego Obiektu mienia oraz uniemożliwienie nielegalnego 

wejścia osób postronnych lub wjazdu pojazdów na ochraniany teren; 

17) analizowania na bieżąco występujących zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz 

proponowanie zmian w tym zakresie; 
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18) wykonywania Usługi przy pomocy pracowników ochrony o kwalifikacjach zawodowych zgodnych z 

ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia  (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 2142 z późn. 

zm.), którzy są wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony; 

19) wyposażenia pracowników ochrony w umundurowanie służbowe i identyfikatory firmowe, w 

środki łączności bezprzewodowej oraz ustawowo przewidziane środki przymusu bezpośredniego. 

Umundurowanie stanowić będzie mundur o jednolitym wzorze dla wszystkich pracowników 

ochrony, oznaczony w widocznym miejscu logotypem Wykonawcy zgodnie z art. 20 i art. 21 ustawy 

z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 2142 z późn. zm.); 

20) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody spowodowane nieprawidłowym 

wykonaniem obowiązków przez pracowników wykonujących Usługę; 

21) zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez cały 

okres realizacji Umowy; 

22) dokonywania wszelkich innych czynności, które są zwyczajowo przyjęte przy świadczeniu usług 

tego rodzaju. 

 

§ 6. 

1. Zadania określone w § 5 wykonywane będą przez Wykonawcę pod nadzorem Zamawiającego.  

2. Nadzór nad prawidłową realizacją Usług, wywiązywania się z postanowień Umowy oraz kontrola 

pełnienia służby ochronnej realizowana będzie przez następujące osoby upoważnione przez 

Zamawiającego: 

1) …………………………………………… 

2) …………………………………………… 

3. Osoby, o których mowa w ust. 2 powyżej uprawnione są: 

1) dokonywać kontroli pełnienia służby ochronnej o każdej porze dnia i nocy; 

2) zwracać uwagę kontrolowanym pracownikom ochrony na stwierdzone niedociągnięcia 

w czasie  pełnionej służby; 

3) żądać od kontrolowanych pracowników ochrony usunięcia stwierdzonych niedociągnięć 

i nieprawidłowości. 

4. Ogólny zakres kontroli wykonywanej przez Zamawiającego obejmuje: 

1) sposób wykonywania obowiązków przez pracowników Wykonawcy wynika z treści i 

przedmiotu Umowy oraz instrukcji ochrony Obiektów; 

2) dokumentację przedstawiającą sposób realizacji Usługi oraz jej prowadzenie; 

3) trzeźwość pracowników ustalaną każdorazowo za pomocą alkometru Zamawiającego; 

4) czas stawiennictwa  grupy  interwencyjnej Wykonawcy; 

5)  inne czynności, w szczególności sprawdzenie umundurowania pracowników ochrony. 

5. Kontrola będzie dokonywana w dowolnym czasie i miejscu określonym przez Zamawiającego. 
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6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu wypadku, któremu uległ 

pracownik Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy. Odpowiedzialność taka ciąży na 

Wykonawcy, jako na pracodawcy pracownika, który uległ wypadkowi. 

 

§ 7. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania i prowadzenia następujących dokumentów 

sporządzonych przez Wykonawcę osobno dla każdego z Obiektów, tj.: 

1) Instrukcja ochrony Obiektów (sporządzoną nie później niż przed terminem przejęcia ochrony 

Obiektów); 

2) instrukcja działania grup interwencyjnych opracowana przez Wykonawcę w uzgodnieniu z 

Zamawiającym w terminie 7 dni od podpisania Umowy); 

3) Książka meldunków; 

4) Wykaz telefonów alarmowych i służbowych; 

5) Plan ochrony przeciwpożarowej / Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego  

6) innych dokumentów wynikających z potrzeb pełnienia służby i zlecanych przez Zamawiającego 

i wykorzystywanych przez Wykonawcę; 

2. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania i prowadzenia następujących dokumentów 

dostarczonych przez Zamawiającego, tj.: 

1) wzorów upoważnień do kontroli, przepustek, legitymacji; 

2) innych dokumentów wynikających z potrzeb pełnienia służby ochronnej. 

 

§ 8. 

1. Strony zobowiązują się do wypracowania takich form współpracy, które nie będą naruszały ich 

kompetencji wynikających z przepisów prawa, zapewniając jednocześnie kompleksową ochronę 

Obiektu. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykonywania czynności objętych przedmiotem 

Umowy ze szczególną starannością, w tym natychmiastowego reagowania na wezwania 

Zamawiającego, zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia. 

 

§ 9. 

Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelkie niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy informacje i 

materiały w zakresie ochrony Obiektów. 

 

§ 10. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od powzięcia 

wiadomości o wystąpieniu następujących okoliczności leżących po stronie Wykonawcy: 

1) nienależytego wykonania czynności objętych przedmiotem Umowy przez Wykonawcę; 
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2) trzykrotnego stwierdzenia, potwierdzonego protokołem z kontroli, przez Zamawiającego, iż 

pracownicy wykonują Usługę w stanie po spożyciu alkoholu lub środków odurzających; 

3) trzykrotnego stwierdzenia wykonywania usługi przez osobę / osoby  niezatrudnione na 

podstawie umowy o pracę, 

4) utraty uprawnień Wykonawcy tj.: koncesji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na 

prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia wydanej na podstawie ustawy z dnia 

22 stycznia 1997 r. – o ochronie osób i mienia  (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 2142 z późn. zm.); 

5) rażącego naruszenia postanowień Umowy; 

6) ogłoszenia upadłości Wykonawcy; 

7) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy. 

2. 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 złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

tych okolicznościach. 

3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. 

5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Zamawiający ma prawo złożyć wykonawcy w terminie 14 

dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach określonych w ust. 1 powyżej. 

 

§ 11. 

1. Strony zobowiązują się do przechowywania wszelkich informacji dotyczących realizacji Umowy, 

jako informacji o ograniczonym dostępie, tj.: nie udostępniania i rozpowszechniania osobom 

nieuprawnionym informacji stanowiących tajemnicę służbową lub informacji, którą uzyskał w 

związku z wykonywaniem czynności służbowych, a której ujawnienie może narazić na szkodę 

prawnie chroniony interes Zamawiającego.  

2. Wykonawca, w ramach przedmiotu Umowy, zobowiązany jest do zapewnienia ochrony informacji 

związanych z jej realizacją, a w szczególności, w zakresie: 

1) organizacji i funkcjonowania systemu ochrony oraz zabezpieczenia zbiorów muzealnych; 

2) innych informacji mających wpływ na bezpieczeństwo ochranianego Obiektu. 

3. Strony umowy zobowiązują się najpóźniej w dniu wygaśnięcia umowy zwrócić sobie 

wszelkie dokumenty dotyczące realizacji przedmiotu umowy będące własnością drugiej 

strony. 

 

§ 12. 

1. Wykonawca odpowiada materialnie za szkody poniesione przez Zamawiającego wynikłe w czasie 

realizacji przedmiotu Umowy, które zaistniały w chronionym Obiekcie w wyniku niewykonania lub 
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nienależytego wykonania przez Wykonawcę postanowień Umowy lub będą wynikały z innych 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

2. Odpowiedzialność za szkody w mieniu ustala się na podstawie protokołu z postępowania 

wyjaśniającego oraz protokołu uzgodnień ustalającego wysokość odszkodowania sporządzonego 

przez Strony. 

3. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu stan faktyczny i prawny przejmowanej do ochrony 

nieruchomości, Obiektów i urządzeń. 

4. Przejęcie nieruchomości, Obiektów i urządzeń do ochrony nastąpi na podstawie protokołu 

zdawczo –odbiorczego. 

 

§ 13. 

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy będzie uiszczane przez Zamawiającego w 

okresach miesięcznych na podstawie faktury. 

2. Podstawę do wystawienia faktury stanowi protokół odbioru realizacji Usługi za dany miesiąc 

kalendarzowy, podpisany bez uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. W protokole odbioru 

Wykonawca wykaże liczbę godzin zrealizowanych w danym miesiącu kalendarzowym, w tym  liczbę 

godzin zrealizowanych w ramach bezpośredniej ochrony fizycznej i liczbę godzin zrealizowanych w 

ramach konwojowania.  

3. Wynagrodzenie będzie stanowiło iloraz przepracowanych przez pracowników Wykonawcy w 

danym miesiącu godzin i stawki za jedną godzinę pracy, określoną w § 3 ust. 2 Umowy. 

4. Zapłata nastąpi w formie przelewu w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury, złożonej po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu realizacji 

Usługi, na wskazany przez Zleceniobiorcę rachunek bankowy. 

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

Zamawiającego. 

6. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za czas, w którym Usługa nie była świadczona. 

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

Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 

 

§ 14. 

Zamawiający zastrzega, iż Wykonawcy nie przysługuje prawo do przeniesienia praw i obowiązków 

wynikających z Umowy na podmiot trzeci. 

 

§ 15. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

1) 20% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy w następujących 

przypadkach : 

a. odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego; 
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b. odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy z powodu niewykonania 

Umowy; 

2) 1% wartości brutto wynagrodzenia za miesiąc, w którym dokonano naruszenia, za każdy 

przypadek nienależytego wykonania postanowień Umowy, w szczególności w sytuacji:     

a. pozostawienia stanowiska pracy bez ochrony; 

b. przebywania na posterunku w stanie uniemożliwiającym prawidłowe wykonywanie 

obowiązków ochrony; 

c. nieprawidłowego prowadzenie dokumentacji; 

d. spożywania alkoholu lub zażywania środków odurzających przez pracowników ochrony na 

terenie ochranianego Obiektu; 

e. naruszenia przez pracowników ochrony obowiązujących przepisów ustaw mających wpływ 

na skuteczność ochrony; 

f. nieprawidłowego wyposażenie i umundurowania pracowników oraz niesprawność 

techniczną środków łączności i środków wspomagania ochrony; 

g. wyznaczenia do realizacji zadań ochronnych mniejszej ilości pracowników ochrony niż to 

wynika z zapisów niniejszej umowy; 

h. wydania przez pracowników ochrony kluczy użytku bieżącego do pomieszczeń służbowych 

osobie nieupoważnionej, 

i. wpuszczenia przez pracowników ochrony na teren Obiektu osób nie posiadających 

stosownych przepustek stałych, okresowych lub jednorazowych, 

j. nieprzestrzegania innych postanowień i niniejszej umowy. 

2. Kary umowne określone w ust.1 pkt 2)  powyżej podlegają kumulacji 

3. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy na podstawie Umowy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 

4. Niezależnie od odpowiedzialności Wykonawcy przewidzianej w niniejszym paragrafie, 

Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

 

§ 16. 

1. Wykonawca tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesie – najpóźniej  

w chwili zawarcia umowy - zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 % 

(słownie: dwa procent) łącznego wynagrodzenia wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust 1 

w kwocie _______ złotych (słownie złotych: ____________, 00/100), w formie: 

_____________________. 

2. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innej 

formie niż wskazane w ust. 3 poniżej. 

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka poniższych form: 
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1) pieniądz; 

2) poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3) gwarancja bankowe; 

4) gwarancja ubezpieczeniowa; 

5) poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. 

U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego: Bank Pekao S.A. 28 1240 5918 1111 0000 4911 0618  albo na inny nr rachunku 

podany przez Zamawiającego w zaproszeniu do podpisania umowy z podaniem tytułu: 

„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: postępowanie nr MW/ZP/7/US/2019 ”.  

5. Wniesienie zabezpieczenia w pieniądzu Zamawiający uznaje za skuteczne, jeżeli jest ono wniesione  

tj. znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego – data uznania rachunku Zamawiającego - 

przed upływem terminu zawarcia umowy.  

6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 

rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z 

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

pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 

rachunek bankowy Wykonawcy.  

7. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszania jego wysokości i nie stanowi zmiany umowy. 

8. Dowód wniesienia zabezpieczenia zostanie przekazany Zamawiającemu najpóźniej w chwili 

zawarcia umowy i zostanie dołączony do umowy jako załącznik numer 6 do Umowy. 

9. Zabezpieczenie wniesione w formach, o których mowa w ust. 3 pkt 2-5 musi zostać złożone przed 

upływem terminu wyznaczonego na podpisanie umowy. 

10. Zabezpieczenie wnoszone w formach, o których mowa w ust. 3 pkt 2-5 powinno zawierać 

następujące elementy:  

1) określenie kwoty poręczenia,  

2) wskazanie gwaranta poręczenia,  

3) wskazanie beneficjenta poręczenia,  

4) zapis, iż poręczyciel / gwarant zobowiązuje się bezwarunkowo tj. na pierwsze żądanie, do 

zapłaty pełnej kwoty zabezpieczenia na rzecz beneficjenta, w terminie do 30 dni,  

5) nieodwołalność poręczenia.  

11. Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

w celu pokrycia swoich roszczeń wobec Wykonawcy, z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania zawartej z nim umowy, po uprzednim pisemnym poinformowaniu Wykonawcy o 

wysokości roszczeń i przyczynach skorzystania z zabezpieczenia. 
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12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w przypadku, gdy Zamawiający nie skorzysta z 

uprawnień określonych w ust. 9 zostanie zwrócone w terminie 30 dni po zakończeniu trwania 

umowy i uznaniu przez Zamawiającego, że została ona należycie wykonana. 

 

§ 17. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudniania na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy  osób wykonujących czynności w zakresie 

realizacji Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 RODO wobec 

osób fizycznych, których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio będzie przetwarzał w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w ust. 1. 

1) żądania oświadczeń i dokumentów o których mowa w ust. 4; 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie,  Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1 w trakcie realizacji zamówienia w szczególności: 

1) oświadczenia wykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę; 

2) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę  zatrudnionego pracownika 

3) innych dokumentów 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.   

5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z wymogami  określonymi w ust. 4 będzie 

traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących usługi na 

podstawie umowy o pracę. 

6. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników świadczących usługi na podstawie umowy 

o pracę Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2000 zł za każdą osobę 

wykonującą w danym miesiącu czynności określone w ust. 1, z którą Wykonawca nie zawarł umowy 

o pracę. 
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§ 18. 

1. Zamawiający w okresie obowiązywania Umowy może skorzystać z prawa opcji i powiększyć liczbę  

godzin konwojów  w 2019 i 2020 roku.    

2. Wielkość zamówienia w prawie opcji będzie nie wyższa niż 30 % kwoty zamówienia podstawowego 

dla konwojowania, czyli 30% z liczby 400 godzin w ciągu 12 miesięcy.  

3. W przypadku korzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, rozliczenie tej części nastąpi przy 

zastosowaniu cen za 1 roboczogodzinę podaną w ofercie Wykonawcy, stanowiąca załącznik nr 2 

do Umowy.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia konwojów na warunkach określonych w 

postanowieniach Umowy. 

5. Skorzystanie z prawa opcji uzależnione będzie od potrzeb Zamawiającego i nie stanowi zmiany 

Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych i  nie wymaga aneksowania 

Umowy.  

6. O zamiarze skorzystania z prawa opcji w określonym zakresie, Zamawiający poinformuje 

Wykonawcę oświadczeniem, tj. poprzez złożenie zamówienia szczegółowego. Brak stosownego 

oświadczenia świadczy o rezygnacji z zamówienia opcjonalnego w całości lub części (jeśli 

Zamawiający skorzysta w części z zamówienia opcjonalnego). 

7. Realizacja części zamówienia w prawie opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z 

którego  Zamawiający może skorzystać. Brak złożenia zamówień objętych opcją nie rodzi po stronie 

Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.  

 

§ 19. 

Strony będą starały się rozwiązać ewentualne spory związane z realizacją Umowy w drodze 

negocjacji. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym w 

terminie 30 dni od dnia zgłoszenia sporu na piśmie przez którąkolwiek ze Stron, spory związane z 

Umową rozstrzygać będzie sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 20. 

1. Osobą upoważnioną do współpracy z Wykonawcą w związku z realizacją umowy ze strony 

Zamawiającego jest ………………………………………………… 

2. Osobą upoważnioną do współpracy z Zamawiającym w związku z realizacją umowy Wykonawca 

wyznacza  …………………………………………… 

 

§ 21. 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają sporządzenia aneksu w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności.  
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2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa, w szczególności Kodeks cywilny. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego. 

 

 

 

Zamawiający      Wykonawca 

 

 

. 
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Załącznik numer 9 do Ogłoszenia  

 

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych 
bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia publicznego. 

 

dot. postępowania prowadzonego  pn. 

„Świadczenie usług  ochrony w Muzeum Warszawy i jego oddziałach”” 

 

 

Wprowadzenie 

Zapisy poniższej klauzuli informacyjnej uwzględniają regulacje zawarte w art. 13 rozporządzenia 
RODO*, którego przepisy bezpośrednio obowiązują we wszystkich państwach członkowskich UE z dniem 
25 maja 2018 r. oraz mają odpowiednie zastosowanie na gruncie Prawa zamówień publicznych. 

W ww. postępowaniu administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku 
informacyjnego z art. 13 RODO jest w szczególności: 

 Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. 
Dotyczy to w szczególności: 

 wykonawcy będącego osobą fizyczną, 

 wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą 

 pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone 
w pełnomocnictwie), 

 członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe 
zamieszczone w informacji z KRK), 

 osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego; 

1. Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. 
Dotyczy to w szczególności: 

 osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia, 

 podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, 

 podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową 
działalność gospodarczą, 

 pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe 
zamieszczone w pełnomocnictwie), 

 członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. 
dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK); 

 Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe 
bezpośrednio pozyskał.   

Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia 

 

Podkreślenia wymaga, że również wykonawca, podwykonawca, podmiot trzeci będzie musiał podczas 
pozyskiwania danych osobowych na potrzeby konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia 
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wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane 
osobowe dotyczą, i od których dane te bezpośrednio pozyskał. 

Mając na względzie treść art. 12 RODO, informacje, o których mowa w art. 13 RODO, muszą być 
zamieszczone w łatwo dostępnej formie i opisane zwięzłym, przejrzystym, zrozumiałym, jasnym 
i prostym językiem. 

 

Należy zauważyć, że obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, 
gdy i w zakresie, w jakim osoba, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami.    

Zamawiający, przetwarzając dane osobowe, które pośrednio pozyskał w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, nie będzie obowiązany do wypełniania 
obowiązku informacyjnego, mając na względzie treść włączeń zawartych w art. 14 ust. 5 RODO. 

 

Klauzula informacyjna dot. zbierania danych osobowych osób fizycznych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Warszawy z siedzibą w Warszawie 
przy Rynku Starego Miasta 28-42 (00-272 Warszawa), wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury 
prowadzonego przez Prezydenta m. st. Warszawy, pod numerem RIK/8/2000/SPW, posiadającym 
REGON 016387044, posługującym się NIP 5251290392; 

3. z inspektorem ochrony danych można się skontaktować mailowo: 
dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl, lub pod numerem telefonu opublikowanym na stronie 
internetowej www.muzeumwarszawy.pl zakładka „ochrona danych osobowych”; 

4. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z ww. 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

5. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

6. 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; 

7. obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących osób fizycznych 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;   

8. w odniesieniu danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO; 

9. osoba fizyczna posiada: 

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących; 

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych **; 

3) 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 ***;   

1. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że 
przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO; 

II. nie przysługuje osobie fizycznej: 

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

mailto:dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl
http://www.muzeumwarszawy.pl/
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− 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 danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

______________________ 

 
* 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). 
** Wyjaśnienie: 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. 
*** Wyjaśnienie: 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. 
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Załącznik nr 10 do Ogłoszenia  
 

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 
 
zwana dalej „umową”, zawarta w dniu …………………….. w Warszawie 
pomiędzy: 
Muzeum Warszawy z siedzibą przy Rynku Starego Miasta 28/42, ….-…….. ……………………. …., NIP 
………………; REGON ……………, reprezentowanym przez: 
1.  …………………….. – ……………………………. 
zwanym dalej „Administratorem danych” 
a 
…………………………………… z siedzibą przy ul. ……………………. …, ….-……… ……………………., NIP ……………………, 
REGON  …………………………………….. działającym na podstawie wpisu do KRS ……………………………./CEIDG, 
prowadzonego przez ……………………………………., reprezentowanym przez: 
……………………………………. – ……………………………………., 
zwanym dalej „Procesorem”. 

§ 1 
Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

1. Administrator danych powierza Procesorowi, w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej zwanego RODO dane osobowe do przetwarzania na zasadach i w celu 
określonym w niniejszej Umowie. 
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z 
niniejszą umową, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią 
prawa osób, których dane dotyczą. 
3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi RODO.  

§2 
Zakres i cel przetwarzania danych 

1. Procesor będzie przetwarzał powierzone na podstawie niniejszej umowy: 
 - dane zwykłe pracowników i osób odwiedzających Muzeum: imię (imiona) i nazwisko  oraz 
wizerunek,  
 - dane osób korzystających z noclegu w pokojach gościnnych: imię (imiona) i nazwisko. 
Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Procesora wyłącznie 
w celu kontroli wejść do obiektów Muzeum Warszawy i jego oddziałów w związku z realizacją umowy 
świadczenia usługi ochrony.  

§3 
Obowiązki Procesora  

1. Procesor przetwarzając powierzone dane osobowe zobowiązuje się do ich właściwego 
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych, w tym 
informatycznych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku 
związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO. 
2. Procesor zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych mu 
danych osobowych. 
3. Procesor zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim 
osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.   
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4. Procesor zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b 
RODO przetwarzanych danych przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w celu 
realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich u Procesora, jak i po jego ustaniu. 
5. Procesor po zakończeniu świadczenia czynności związanych z przetwarzaniem danych usuwa w 
sposób skuteczny lub zwraca Administratorowi danych wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie 
ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie 
danych osobowych. 
6. W miarę możliwości Procesor wspiera Administratora danych w niezbędnym zakresie 
wywiązywania się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz 
wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.  
7. Procesor po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zawiadamia 
Administratora danych w ciągu 24 godzin.  

§4 
Prawo kontroli 

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) RODO ma prawo kontroli stosowanych przez 
Procesora środków organizacyjnych i technicznych, w tym informatycznych służących zabezpieczeniu 
przetwarzanych danych osobowych.  
2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Procesora z 
zachowanie 1-dniowego jego uprzedzenia. 
3. Procesor zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie 
wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni. 
4. Procesor udostępnia Administratorowi danych wszelkie informacje niezbędne do wykazania 
spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO.  

§5 
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania 

1. Procesor może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania 
podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po obowiązkowym uzyskaniu uprzedniej pisemnej 
zgody Administratora danych.   
2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne 
polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Procesora prawo Unii lub prawo 
państwa członkowskiego, któremu podlega Procesor. W takim przypadku przed rozpoczęciem 
przetwarzania Procesor informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to 
nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 
3. Podwykonawca powinien zapewniać takie same gwarancje i obowiązki, jakie zostały nałożone na 
Procesora w niniejszej Umowie.  
4. Procesor ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora danych za nie wywiązanie się ze 
spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych. 

§ 6 
Odpowiedzialność Procesora 

1. Procesor jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie 
z treścią umowy, w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych 
osobom nieupoważnionym.  
2. Procesor zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o 
jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym 
przetwarzania przez Procesora danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji 
administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Procesora, 
a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach 
dotyczących przetwarzania u Procesora tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez 
inspektorów upoważnionych przez organ nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych. Niniejszy 
ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.  
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§7 
Czas obowiązywania umowy 

1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas obowiązywania umowy głównej.  
2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem miesięcznego  okresu 
wypowiedzenia. 

§8 
Rozwiązanie umowy 

1. Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy 
Procesor: 
a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w 
wyznaczonym terminie; 
b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową; 
c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora 
danych; 

§9 
Zasady zachowania poufności 

1. Procesor zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, 
dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim 
osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, 
pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 
2. Procesor oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych 
poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody 
Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia 
posiadanych informacji wynika  z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 
 

§10  
Postanowienia końcowe 

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 
stron. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu 
cywilnego, RODO oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, 
których dane dotyczą. 
3. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy 
dla Administratora danych. 
 
 
 
…………………………………                                               ………………………………….. 
         Administrator danych                            Procesor 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


