Ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu na usługi społeczne

I. Zamawiający:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
nazwa komórki organizacyjnej: Wydział Logistyki i Administracji
Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa , e-mail: zam.publiczne@brpo.gov.pl
adres strony stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej na której dostępne jest
ogłoszenie: https://www.rpo.gov.pl/
Prowadząc postępowanie o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej
wyrażonej w złotych równowartość kwoty 750 000 euro (bez podatków od towarów i usług)
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze. zm.), dalej „ustawy”, zapraszamy do złożeni oferty na:
KOMPLEKSOWĄ USŁUGĘ OCHRONY OSÓB I MIENIA WYBRANYCH
OBIEKTÓW BIURA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH
II. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienie jest kompleksowa usługa ochrony osób i mienia wybranych
obiektów Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.
KOD CPV: 79710000-4 Usługi ochroniarskie.
Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 1A, 1B, 1C.
III. Termin realizacji zamówienia: w terminie od 21/04/2018 r. do 20/10/2020 r.
IV. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy w przedmiotowym
postępowaniu.
W celu potwierdzenia uprawnienia do reprezentacji, wykonawca musi załączyć do oferty
najpóźniej przed podpisaniem umowy/realizacją zamówienia*aktualny odpis z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (w formie skanu),
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
V. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
oraz spełniają poniższe warunki:
1) w zakresie dotyczącym posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia
określonej działalności zawodowej, o ile obowiązek ich posiadania wynika z
odrębnych przepisów
Zamawiający uzna za spełniony warunek jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem
aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony
osób i mienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i
mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2213 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o
ochronie osób i mienia”,
2) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający uzna za spełniony warunek jeżeli Wykonawca wykaże się iż w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał/wykonuje co najmniej cztery
główne usługi, rozumiane jako cztery zamówienia/cztery umowy odpowiadające swoim
rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia.
Poprzez usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia
Zamawiający rozumie zrealizowaną usługę ochrony osób i mienia w budynkach
użyteczności publicznej, o wartości brutto (dotyczy wartości brutto każdej usługi) nie
mniejszej niż 400.000,00 PLN (z tym, że jeśli Wykonawca będzie powoływać się na
usługę wykonywaną to wartość zrealizowanej części usługi na dzień składania ofert nie
może być mniejsza niż 400.000,00 PLN do dnia składania ofert).

Przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na
potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego,
oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub
socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub
telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym,
drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek
przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej
uznaje się także budynek biurowy lub socjalny (zgodnie z definicją, zawartą w § 3 pkt 6
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Warunki techniczne,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r.,
poz.1422),

3) W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Wykonawca wykaże, że posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną określoną na nie mniej niż 2.000.000,00 złotych.

W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców ubiegających się o
udzielenie zamówienia, ocena wymagań określonych w ppkt 1) – 3) będzie dokonana łącznie w
stosunku do Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia z
zastrzeżeniem, że działalność wymagająca koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie usług ochrony osób i mienia będzie wykazana przez ten podmiot, który legitymuje
się odpowiednimi uprawnieniami.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na zasadzie spełnia/nie
spełnia na podstawie poniższych oświadczeń i dokumentów.

W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych powyżej,
Wykonawcy są zobowiązani przedstawić wraz z ofertą następujące dokumenty:
a) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony
osób i mienia na terenie całego kraju, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie osób i
mienia;
b) wykazu usług wykonanych, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu;

c) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności, związanej z przedmiotem zamówienia;
d) zobowiązania podmiotów, na których zdolnościach technicznych lub zawodowych,
sytuacji finansowej lub ekonomicznej wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;
e) pełnomocnictwa udzielonego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.

W postępowaniu nie mogą brać udziału pracownicy Zamawiającego a także członkowie ich
najbliższych rodzin w rozumieniu art. 17 Ustawy.
Zamawiający zastrzega, że wykonanie przedmiotu zamówienia nie może zostać
powierzone podwykonawcom za wyjątkiem lokalizacji Szczecin, Bydgoszcz, Poznań.

VI. Wykluczenie Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia na usługi
społeczne.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, lub nie
wykazał braku podstaw wykluczenia;
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a,
art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
(Dz. U. poz. 553, z późn. zm.5) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt 2);
4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych
należności;
5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega
wykluczeniu,
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niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te
informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia
lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia,
o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu
takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w
postępowaniu;
9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych;
10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002
r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 22);
11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne;
12) wykonawców, którzy należąc 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), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Zamawiający wskazuje, iż działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy wyklucza z
postępowania Wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.
1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978, z późn.
zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ
nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego
2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm. );
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy,
uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art.
17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z:
a) zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy
- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny
sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w
istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę
koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy , co
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie
wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000

złotych;
6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;
7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o
zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż
3000 złotych;
8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w
ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
Wykluczenie wykonawcy następuje:
1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 ustawy, gdy
osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w
ust. 1 pkt 13 lit. a-c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku
został określony inny okres wykluczenia;
2) w przypadkach, o których mowa:
a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach,
została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. d,
b) w art. 24 ust. 1 pkt 15,
c) w art. 24 ust. 5 pkt 5-7
- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku
został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i 4, jeżeli
nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
4) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki
został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres

obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy oraz
16-20 lub ust. 5 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie
szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu
wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego
zakazu.
VII.Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty.
a) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
b) Oferta musi być złożona w postaci pisemnej na adres: Biuro Rzecznika Praw
Obywatelskich , ul. Solidarności 77, 00-090 Warszawa,
c) Do oferty należy załączyć wypełniony załącznik nr. 3 tj. Formularz oferty,
d) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny,
e) Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem
na język polski poświadczonym przez Wykonawcę,
f) Oferta wraz z załącznikami i dokumentami sporządzanymi przez Wykonawcę powinna
być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku,
gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z
dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga się aby Wykonawca
dołączył do oferty skan oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii pełnomocnictwa.
Uwaga: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana musi złożyć pełnomocnictwo w
oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
VIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie wykonawcy muszą złożyć razem z ofertą.
a) Wraz z formularzem oferty (załącznik nr 3) wykonawca winien złożyć oświadczenie o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 6) i braku podstaw do
wykluczenia (załącznik nr 5).
b) W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o

zamówienie, każdy z wykonawców,

musi

załączyć

do

oferty oświadczenie

potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o
których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
c) Wykonawca,

który

zamierza

powierzyć

wykonanie

części

zamówienia

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu
dotyczącym przesłanek wykluczenia (załącznik nr 5).
d) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim
powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje
o tych podmiotach w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
stanowiącym załącznik nr 6.
IX. Wadium
1.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie:
45.000,00 PLN (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100).

2.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych 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 (Dz. U. z 2016, poz. 359 z późn. zm.).

3.

W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na
rachunek bankowy Banku Narodowy Bank Polski nr:
07 1010 1010 0025 6713 9120 0000.

4.

Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku
Zamawiającego.

5.

W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu należy przedłożyć oryginał lub kopię
(poświadczoną za zgodność z oryginałem) polecenia przelewu bankowego lub dowód
wpłaty. W przypadku wnoszenia wadium w innych formach: oryginał dokumentu
wadialnego (poręczenia lub gwarancji) należy załączyć do oferty.
UWAGA! Zamawiający prosi Wykonawców o nie zszywanie z pozostałą częścią oferty

oryginału dokumentu wadialnego, z uwagi na to, iż dokument ten zostanie po otwarciu
ofert zdeponowany w kasie Zamawiającego. Kopia dokumentu wadialnego (poręczenia
lub gwarancji), potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę winna
stanowić część oferty (winna być trwale zszyta z zasadniczą treścią oferty).
6.

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.

7.

Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 11 lit. c) Ogłoszenia.

8.

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

9.

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert.

10.

Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie pkt 9 Ogłoszenia, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia
odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie
wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

11.

Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
a) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie
zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana;
c) Wykonawca nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy
Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.
25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych , pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której
mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, co spowodowało
brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

12.

Dokument wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej
powinien zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób
nieodwołalny, bezwarunkowy, na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować
cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.

X. Sposób obliczenia ceny oferty.

Podstawą do określenia ceny jest pełen zakres zamówienia określony w Załączniku nr 1. Cena
oferty winna obejmować wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia w tym
podatek PTU. Ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza;
XI. Termin złożenia oferty.
Ofertę należy złożyć w terminie do 26.02.2018 r. do godz. 10:00.
Oferty zostaną otwarte w dnia 26.02.2018 r., o godzinie 10:15, w siedzibie Biura
Rzecznika Praw Obywatelskich, 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77.
XII.Opis kryteriów oceny oferty.
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie
następujące kryteria:
Cena ofertowa brutto - 100%
1. Przy ocenie ofert w kryterium „Cena” zostanie zastosowany następujący wzór
arytmetyczny:
Kryterium

Wzór
Cena (koszt)
Liczba punktów = (Cmin/Cof ) * 100

CENA (C)

gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie badanej

2. Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę
punktów.
XIII.Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej wszystkich Wykonawców drogą elektroniczną na adres mailowy podany w
ofercie. O zakończeniu postępowania bez wyboru oferty Zamawiający powiadomi
niezwłocznie wszystkich Wykonawców drogą elektroniczną na adres mailowy podany w
ofercie.
Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieści na stronie podmiotowej
Biuletynu Informacji Publicznej informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię
i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego. W razie

nieudzielenia zamówienia Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie podmiotowej
Biuletynu Informacji Publicznej informację o nieudzieleniu zamówienia.
XIV.Opis sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
Zamawiający będzie stosował procedury uzupełnienia i wyjaśnienia treści złożonych ofert oraz
dokumentów w zgodzie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w tym zakresie.
XV.Osobą/mi uprawnioną/ymi do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami jest/są:
Mateusz Saczywko, Marek Tenerowicz – email . zam.publiczne@brpo.gov.pl;
XVI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w wysokości 10 % całkowitej ceny oferty brutto. Zabezpieczenie musi być wniesione
w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy,
ale przed jej podpisaniem.
1. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych 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.
2. Zabezpieczenie może być wniesione również za uprzednią pisemną zgodą
Zamawiającego:
a) w

wekslach

z

poręczeniem

wekslowym

banku

lub

spółdzielczej

kasy

oszczędnościowo-kredytowej;
b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o
zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej należy dokonać
przelewu na rachunek bankowy Banku: Narodowy Bank Polski nr:
07 1010 1010 0025 6713 9120 0000.
4. W przypadku zabezpieczenia wnoszonego w pieniądzu należy przedłożyć oryginał lub

kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem) polecenia przelewu bankowego lub
dowód wpłaty. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innych formach: oryginał
dokumentu zabezpieczenia, który stanowić będzie załącznik do umowy.
5. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia zakończenia
realizacji Umowy i uznania przez Zamawiającego Umowy za należycie wykonaną.
6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
7. Zamawiający wskazuje, że przed podpisaniem umowy, Wykonawca zobowiązany będzie
do przekazania Zamawiającemu kopii opłaconego ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej, ważnego od dnia zawarcia umowy do dnia dokonania ostatecznego odbioru,
na kwotę nie mniejszą niż wartość zawartej umowy.
XVII. Tajemnica przedsiębiorstwa:
Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, Wykonawca ma
obowiązek:
informacje te umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania, opisanej: “Informacje
będące tajemnicą przedsiębiorstwa”. Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu oferty;
wykazać nie później, niż w terminie składania ofert, że informacje te stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
Zgodnie zaś z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca nie może zastrzec
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, to jest:
nazwy (firmy) oraz adresów Wykonawców, a także informacji dotyczących ceny, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
Stosownie do powyższego, jeżeli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków wynikających z
Ustawy, Zamawiający będzie miał podstawę do uznania, ze zastrzeżenie tajemnicy
przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym potraktuje daną informację, jako
niepodlegająca ochronie i niestanowiąca tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Informacje dodatkowe:
W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy możliwości finansowe
Zamawiającego, postępowanie zostanie unieważnione.

Załączniki:
1. Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1A, 1B, 1C),
2. IPU,
3. Formularz Oferty,
4. Wzór wykazu wykonanych głównych usług,
5. Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,
6. Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postepowaniu.
* niepotrzebne skreślić
**jeżeli dotyczy

Załącznik nr 2
ISTOTNE POSTANOWANIE UMOWY
§ 1.
1. Przedmiotem Umowy jest kompleksowa usługa ochrony osób i mienia wybranych
obiektów, mieszczących się odpowiednio
Obiekt nr 1 – Warszawa, ul. Długa 23/25;
Obiekt nr 2 – Warszawa, al. Solidarności 77;
Obiekt nr 3 – Gdańsk, ul. Chmielna 54/57;
Obiekt nr 4 – Wrocław, ul. Wierzbowa 5 ;
Obiekt nr 5 – Urząd Miasta w Szczecinie plac Armii Krajowej 1 (wejście od strony ul.
Odrowąża i ul. Felczaka);
6) Obiekt nr 6 – Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 3;
7) Obiekt nr 7 – Urząd Miasta w Poznaniu Plac Kolegiacki 17;
zgodnie z Formularzem Oferty Wykonawcy, którego kopia stanowi Załącznik Nr 1 do
1)
2)
3)
4)
5)

Umowy i Opisem Przedmiotu Zamówienia, który stanowi Załącznik Nr 2 do Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do montażu, najpóźniej w dniu zawarcia Umowy, przycisku
antynapadowego w każdym obiekcie oraz elektronicznego systemu obchodów w obiektach
w Warszawie.
3. W ramach zawartej Umowy, nie później niż w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi,
Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego skierowania ustalonych przez Strony
pracowników ochrony Wykonawcy, którzy będą pełnić służbę u Zamawiającego, na
jednodniowe szkolenie (około 3 godzin), w miejscu i czasie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
§ 2.
1. Wykonawca zobowiązuje się do powierzenia wykonywania usługi ochrony osób i mienia, o
której mowa w § 1, pracownikom ochrony spełniającym minimalne wymogi
Zamawiającego, określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 2
do Umowy.
2. Wykonawca wykonywać będzie usługi określone w § 1 Umowy przy pomocy pracowników
wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w rozumieniu ustawy
z dnia 22 sierpnia 1997 o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2213
ze zm.), zwanych w Umowie również „pracownikami ochrony”.
3. Wykonawca zobowiązany jest posiadać dla pracowników ochrony skierowanych do
realizacji Umowy aktualne:

1) orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania powierzonych prac lub
zajmowanego stanowiska, wydane przez lekarza medycyny pracy;
2) zaświadczenia potwierdzające ważność szkoleń pracowników w zakresie BHP
i przepisów przeciwpożarowych oraz szkoleń na stanowiskach pracy;
3) oświadczenia pracowników o zapoznaniu się z kartami oceny ryzyka zawodowego na
poszczególnych stanowiskach pracy.
Wykonawca zobowiązany jest do okazania powyższych dokumentów na żądanie
Zamawiającego.
4.

Wykonawca zobowiązany jest zapoznać osoby skierowane do wykonywania usług ochrony
z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego zawierającą sposoby postępowania na wypadek
pożaru. Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla Wykonawcy dostarczy Zamawiający.

5.

Przed

przystąpieniem

do

wykonywania

obowiązków,

Wykonawca

przekaże

Zamawiającemu - potwierdzone za zgodność z oryginałem - kopie zaświadczeń o wpisie na
listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej z podaniem nr POF, prowadzoną
zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, kopie aktualnych
legitymacji „kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej”, zgodnie z przepisem art. 2
pkt.6 i art. 9a ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia a także
oświadczenia pracowników ochrony fizycznej o niekaralności. Zamawiający zastrzega
sobie możliwość odmowy dopuszczenia do świadczenia usług osób, co do których
dokumentów wymienionych w zdaniu poprzedzającym nie przedstawiono bądź w inny
sposób nie spełniających wymogów Zamawiającego określonych w Umowie lub
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
6.

Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie (nie później niż na 1 dzień przed planowaną
zmianą) informować pisemnie Zamawiającego o planowanych zmianach w składzie
pracowników ochrony, w tym zastępstwach pracowników ochrony w obiektach
Zamawiającego, oraz każdorazowo uzyskać uprzednią zgodę Zamawiającego na
zaproponowaną nową osobę. Każdorazowo osoba taka winna spełniać wymagania
określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Umowie, w
szczególności te, o których mowa w ust. 2, 3 i 5.

7.

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca odsunie od wykonywania czynności pracownika
ochrony nie wypełniającego według Zamawiającego należycie obowiązków, po
jednokrotnym uprzednim pisemnym ostrzeżeniu Wykonawcy. Obowiązek ostrzeżenia
Wykonawcy nie dotyczy sytuacji postawienia zarzutów karnych, wszczęcia postępowania
dyscyplinarnego, zawieszenia bądź skreślenia z listy kwalifikowanych pracowników
ochrony fizycznej, popełnienia przestępstwa bądź rażącego naruszenia obowiązków
służbowych, niezależnie od podstawy dysponowania przez Wykonawcę taką osobą. W

szczególnie uzasadnionych przypadkach podyktowanych względami bezpieczeństwa,
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmówienia dopuszczenia do pracy bądź
niezwłocznego odsunięcia od wykonywania obowiązków wskazanych przez Wykonawcę
pracowników, bez podania szczegółowych przyczyn odmowy. Zamawiający zastrzega
sobie możliwość natychmiastowego odsunięcia od obowiązków pracownika będącego pod
wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających.
8.

W razie zaistnienia okoliczności natychmiastowego odsunięcia od obowiązków
pracownika, o którym mowa w ust. 7, Wykonawca zobowiązuje się skierować na
posterunek innego pracownika ochrony w terminie nie dłuższym niż 120 (słownie: sto
dwadzieścia) minut. Termin ten obowiązuje również w wypadku zaistnienia sytuacji
losowych nie pozwalających pracownikowi ochrony wykonywać obowiązków w danym
momencie.

9.

Zmiana pracownika ochrony dokonana zgodnie z ust. 6 lub 8 nie wymaga zawierania przez
Strony aneksu do Umowy.

10.

Wykonawca wyposaży na swój wyłączny koszt pracowników ochrony w jednolite
umundurowanie, bezprzewodowe jednolite środki łączności, niezbędne akcesoria i środki
techniczne oraz dopuszczalne środki przymusu.
§ 3.

1. Wykonawca oświadcza że jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie ochrony
osób i mienia oraz jest przygotowany i posiada doświadczenie niezbędne do prawidłowego i
profesjonalnego wykonania obowiązków wynikających z Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi stanowiącej przedmiot Umowy, z
należytą starannością wymaganą w stosunkach tego rodzaju i zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
3. Wykonawca oświadcza, że spełnia wszystkie wymagania przewidziane przez przepisy
ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
4. Wykonawca oświadcza, iż posiada ważną i aktualną koncesję na wykonywanie działalności
w zakresie ochrony osób i mienia nr ………………………….. Wykonawca zobowiązuje się
informować Zamawiającego o zmianach aktualnie posiadanej koncesji lub jej cofnięciu; w
przeciwnym przypadku Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkie negatywne skutki
wynikłe z powodu niepowiadomienia Zamawiającego o powyższym fakcie. Jednocześnie
Wykonawca oświadcza, że na dzień podpisania Umowy nie są mu znane jakiekolwiek
okoliczności wskazujące na możliwość utraty Koncesji

5. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach
związanych z wykonywaniem Umowy, w tym także o okolicznościach leżących po stronie
Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na jakość, termin bądź zakres wykonywania
przedmiotu Umowy. Nieprzekazanie takich informacji w przypadku, gdy Wykonawca o
takich zagrożeniach wie lub, przy uwzględnieniu wymaganej Umową staranności, powinien
wiedzieć, powoduje, że wszelkie koszty i dodatkowe czynności związane z konsekwencją
danego zdarzenia obciążają Wykonawcę.
6. Niezależnie od obowiązków określonych w innych postanowieniach Umowy, Wykonawca
zobowiązuje się także do:
1) zabezpieczania śladów i dowodów przestępstw;
2) wszechstronnej znajomości i stosowania przez pracowników ochrony przepisów
wewnętrznych obowiązujących w danym obiekcie Zamawiającego i uprzednio przez
Zamawiającego udostępnionych, w szczególności wytycznych, instrukcji i zarządzeń
porządkowych;
3) utrzymywania w pełnej sprawności sprzętu będącego na wyposażeniu pracowników
ochrony

oraz

zachowania

staranności

w

użytkowaniu

urządzeń

i

sprzętu

zainstalowanych w obiektach Zamawiającego;
4) zapewnienia przestrzegania przez pracowników ochrony obowiązujących przepisów i
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;
5) zachowania przez Wykonawcę i pracowników ochrony w tajemnicy danych osobowych
oraz informacji, o których mowa w § 4 Umowy, oraz sposobów ich zabezpieczania w
trakcie współpracy z Zamawiającym oraz po jej ustaniu;
6) zapewnienia złożenia Zamawiającemu przez każdego z pracowników ochrony
Wykonawcy pisemnego oświadczenia o zachowaniu tajemnicy w odniesieniu do
informacji uzyskanych w związku z realizacją Umowy. Każdorazowo pracownik
ochrony Wykonawcy złoży pisemne oświadczenie, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym, najpóźniej w dniu rozpoczęcia wykonywania ochrony osób i mienia
upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego;
7) zrekompensowania wszelkich szkód w pełnej wysokości, w szczególności w przypadku
niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków z zakresu ochrony danych
osobowych oraz informacji, o których mowa w § 4 umowy;
8) utrzymania porządku i czystości w pomieszczeniach przekazanych Wykonawcy;
9) zapewnienia bezpiecznego stanu urządzeń i sprzętu będącego na wyposażeniu
pomieszczeń oraz użytkowania ich zgodnie z przeznaczeniem;
10) zapewnienia używania przez pracowników ochrony zgodnie z przeznaczeniem
umundurowania i osobistego wyposażenia.

7. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie
będące przedmiotem niniejszej Umowy wykonuje, jak również osób, którym wykonanie
zobowiązania powierza, jak za własne działania lub zaniechania.
8. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność pracodawcy za ewentualne wypadki przy pracy
związane z realizacją przedmiotu Umowy, w stosunku do wszystkich osób skierowanych do
realizacji przedmiotu Umowy oraz zobowiązany jest do wykonania wszystkich obowiązków
ciążących na pracodawcy, wynikających w szczególności przepisów ustawy – Kodeks pracy
oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania
okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. 2009, nr 105, poz. 870).
9. Wykonawca oświadcza, że jest wytwarzającym i posiadaczem powstałych odpadów oraz
zobowiązuje się do przestrzegania powszechnie obowiązujących w tym zakresie przepisów
prawa, w szczególności w zakresie ewidencjonowania, o ile obowiązek taki wynika z tych
przepisów. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ustalonego Umową zobowiązuje się do
usuwania wszelkich odpadów powstałych w toku realizacji usługi ochrony osób i mienia, z
uwzględnieniem

przepisów

ustawy

o

odpadach,

przyjmując

na

siebie

pełną

odpowiedzialność za gospodarowanie ewentualnymi odpadami powstałymi w związku lub
przy okazji wykonywania Umowy. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku
Zamawiający jest uprawniony do wykonania tych czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy
bez odrębnego upoważnienia sądowego.
10.

Wykonawca odpowiada za stan bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ma obowiązek

organizować i wykonywać prace realizowane w ramach przedmiotu Umowy w sposób
zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
11.

Obowiązki określone dla Wykonawcy dotyczą wszystkich osób zatrudnionych przez

Wykonawcę do realizacji Umowy, także podwykonawców, wykonujących pracę na rzecz
Wykonawcy.
12. Strony współpracują ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności:
1) informują się o działaniach mających na celu zapobieganie zagrożeniom zawodowym,
jakie wiążą się z wykonywaniem usług ochrony przez osoby skierowane do ich realizacji;
2) ustalają zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku
wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia osób skierowanych do realizacji Umowy.
13.

Wykonawca zobowiązany jest, w uzgodnieniu z Zamawiającym, wyznaczyć

koordynatora BHP, który sprawować będzie nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP.
14.

Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapewnienia

bezpieczeństwa i higieny pracy.
15.

Zamawiający jest uprawniony do wydawania Wykonawcy:

1) zaleceń usunięcia uchybień i nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz kontroli ich wykonania;
2) poleceń

realizacji

działań

zapewniających

przestrzeganie

przepisów

i

zasad

bezpieczeństwa i higieny pracy;
3) poleceń wstrzymania prac w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania przepisów bhp,
zagrożenia dla zdrowia lub życia.
16.

Wykonawca wyznaczy pracowników do udzielania pierwszej pomocy, zwalczania

pożarów i ewakuacji pracowników i powiadomi o takim wyznaczeniu oraz o każdorazowej
jego zmianie Zamawiającego.
17.

Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o każdym

zdarzeniu

wypadkowym

pracowników

Zamawiającego,

klientów

zewnętrznych,

pracowników Wykonawcy oraz zagrożeniu dla zdrowia i życia zaistniałymi na terenie
chronionych obiektów.
18.

Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ładu i porządku przy wykonywaniu

Umowy.
19.

Pracownicy Ochrony przed przystąpieniem do wykonania Umowy zapoznają się z

Obiektem, co zostanie potwierdzone notatką służbową spisaną z Zamawiającym.
20.

Wykonawca zobowiązuje się, że przed podpisaniem Umowy zapozna się z instalacją

alarmową, wszelkimi instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi, przeciwpożarowymi i innymi
oraz z dokumentacją dotyczącą tych instalacji, w zakresie umożliwiającym świadczenie
Usług Ochrony.
21.

Wykonawca oświadcza, że zna i stosuje przepisy z zakresu ochrony danych osobowych,

w szczególności, że z dniem obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako RODO, daje gwarancje
wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych aby przetwarzanie
danych osobowych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa i wolności osób, których dane
dotyczą.
§ 4.
1.

Niezależnie od obowiązków wynikających z rygorów przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych, Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w
tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaną Umową, a w
szczególności mających wpływ na stan bezpieczeństwa chronionych obiektów, zarówno

związanych z ochroną mienia Zamawiającego (np. rozkładu pomieszczeń, systemów
zabezpieczeń, majątku będącego w posiadaniu Zamawiającego), jak również bezpośrednio
niezwiązanych, za wyjątkiem sytuacji, w których informacje takie stanowiłyby informację
publiczną w rozumieniu przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej lub ich
podanie wymagane byłoby przez organy władzy publicznej stosownie do przepisów
odrębnych.
2. W zakresie obowiązku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się § 3 ust. 5.
3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje Wykonawcę zarówno w czasie trwania
Umowy jak też po jej rozwiązaniu, wygaśnięciu lub stwierdzeniu nieważności.
§ 5.
1.

Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia pracownikom ochrony dostępu do środków
łączności awaryjnej wykorzystywanej w celach służbowych.

2.

Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego może wydawać dyspozycje pracownikom
ochrony. Dyspozycje takie będą każdorazowo uwzględnione przez pracowników ochrony
pod warunkiem ich zgodności z Umową i obowiązującymi przepisami prawa.

3.

Zamawiający dostarczy Wykonawcy, będącemu pracodawcą dla osób wykonujących
usługi na podstawie niniejszej umowy, w celu przekazania pracownikom - informacje, o
których mowa w art. 207¹ Kodeksu pracy, dotyczące w szczególności zagrożeń
występujących w zakładzie pracy oraz o działaniach mających na celu ich wyeliminowanie
lub ograniczenie, jak również o pracownikach wyznaczonych do udzielenia pierwszej
pomocy, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.
§ 6.

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia 21 kwietnia 2018 r. do dnia 20
października 2020 r. , z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać nieodpłatnie, na zasadach określonych w Umowie,
czynności przejęcia obiektów Zamawiającego pod ochronę w pierwszym dniu
obowiązywania Umowy o godz. 7.00.
3. Umowa ulega rozwiązaniu, bez konieczności sporządzania odrębnego aneksu, z chwilą
wyczerpania całości kwoty wynagrodzenia, o której mowa w § 7 ust.1 Umowy.
§ 7.
1. Wynagrodzenie łączne w ramach realizacji całości Umowy nie może przekroczyć kwoty
netto:

…………………..

złotych,

brutto:

…………………..

złotych

(słownie:

…………………………………………………………………………….. …………/100).

2.

Cena jednej roboczogodziny wynosi brutto: ……………………………. złotych (słownie:
………………………………………….. …………/100).

3.

Miesięczne wynagrodzenie za świadczoną usługę ochrony osób i mienia będzie
każdorazowo obliczone na podstawie faktycznie przepracowanej, w ramach wykonywanej
ochrony osób i mienia przez pracowników ochrony, liczby godzin ochrony w danym
miesiącu kalendarzowym /wykaz godzin/, pomnożonej przez stawkę jednostkową za 1
godzinę, określoną w ust. 2. Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie każdorazowo
prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura na koniec każdego miesiąca
kalendarzowego trwania Umowy. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności w
terminie 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej przez
Wykonawcę faktury. Faktura zostanie wystawiona w terminie 2 dni roboczych po
zakończeniu każdego miesiąca.

4.

W przypadku zaistnienia potrzeby zmiany miesięcznego limitu godzin

o dodatkowe

roboczogodziny z powodu nieobecności etatowego pracownika Straży Zamawiającego i
konieczności jego zastąpienia przez pracownika Wykonawcy, Zamawiający zobowiązuje
się

do

zgłoszenia

Wykonawcy

takiej

potrzeby

telefonicznie

pod

nr

tel.

………………………..; a następnie w formie elektronicznej na adres e-mail:
…………………………………….., z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem.
Dodatkowe roboczogodziny zostaną umieszczone w zestawieniu roboczogodzin, będącym
podstawą do wystawienia faktury. Wynagrodzenie za dodatkowe roboczogodziny będzie
ustalone według stawki, określonej w ust. 2.
5.

Faktury będą płatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, przy czym za
dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6.

Faktura nieprawidłowo wystawiona nie zostanie przez Zamawiającego zaakceptowana
i będzie odesłana Wykonawcy do uzupełnienia.

7.

Koszty obsługi bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca.
§8.

1. Ze strony Zamawiającego osobą wyznaczoną i upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą
w sprawach nadzoru nad realizacją Umowy, w tym podpisania protokołów jest
……………………………..,

tel.

……………………………………..,

e-mail:

…………………………………………..
2. Ze strony Wykonawcy osobą wyznaczoną i upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym
w sprawach nadzoru nad realizacją Umowy, w tym podpisania protokołów jest
…………………………………….,
…………………………….

tel.

……………………………………,

e-mail:

3. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, uprawnione są do dokonywania wszelkich wezwań,
zawiadomień i powiadomień w stosunku do drugiej Strony Umowy.
4. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 i 2 może zostać dokona przez każdą ze Stron
w odniesieniu do reprezentującej ją osoby w formie pisemnego powiadomienia drugiej
Strony. Fakt ten nie stanowi zmiany warunków niniejszej Umowy i nie musi mieć formy
pisemnego aneksu.
5. Każda ze Stron jest zobowiązana zawiadomić drugą Stronę o zmianie wszelkich danych,
które uniemożliwią należytą współpracę pomiędzy Stronami. W szczególności dotyczy to
zmiany adresu do doręczeń, numerów telefonów, adresów poczty elektronicznej oraz
rachunków bankowych. Zmiana danych kontaktowych nie wymaga zawarcia aneksu do
Umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony o ich dokonaniu. Zmiana
powyższych danych, w braku niezwłocznego powiadomienia o zmianie, nie może wywołać
negatywnych skutków dla drugiej Strony, w szczególności korespondencja wysłana na
dotychczasowy adres będzie uważana za skutecznie doręczoną.
6. Stwierdzone przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonaniu usługi zgłaszane będą
Wykonawcy na bieżąco w formie pisemnej/drogą elektroniczną, a w nagłych wypadkach
ustnie lub telefonicznie - osobie wskazanej w ust. 2.
7. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych mu nieprawidłowości w
wykonaniu usługi lub zmiany sposobu świadczenia usługi w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego,

uwzględniającym

w

szczególności

rodzaj

stwierdzonych

nieprawidłowości, czas, w którym mogą zostać usunięte oraz uzasadnione potrzeby
Zamawiającego.
§ 9.
1.

Wykonawca zobowiązuje się zatrudniać przez cały okres realizacji Umowy pracowników
ochrony, zgodnie z poniższym wskazaniem:
1) Pracownicy wykonujące usługi ochrony w obiektach mieszczących się w Warszawie:

minimum 12 wykwalifikowanych pracowników ochrony

świadczących usługę na

podstawie umowy o pracę zgodnie z Kodeksem Pracy w pełnym wymiarze czasu pracy (12
pełnych etatów) przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz 2 rezerwowych
kwalifikowanych

pracowników ochrony zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

zgodnie z Kodeksem Pracy w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) pracownicy wykonujące usługi ochrony w obiekcie w Gdański: wykwalifikowanego

pracownika ochrony świadczącego usługę na podstawie umowy o pracę zgodnie z
Kodeksem Pracy w pełnym wymiarze czasu pracy (1 pełen etat) przez cały okres realizacji
przedmiotu zamówienia oraz 1 wykwalifikowany pracownik ochrony rezerwowy na

zastępstwo wykwalifikowanego pracownika ochrony zatrudnionego na podstawie umowy
o pracę zgodnie z Kodeksem Pracy w pełnym wymiarze czasu pracy,
3) pracownicy wykonujące usługi ochrony w obiektach mieszczących się we Wrocławiu:

wykwalifikowanego pracownika ochrony świadczącego usługę na podstawie umowy o
pracę zgodnie z Kodeksem Pracy w pełnym wymiarze czasu pracy (1 pełen etat) przez cały
okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz 1 wykwalifikowany pracownik ochrony
rezerwowy na zastępstwo wykwalifikowanego pracownika ochrony zatrudnionego na
podstawie umowy o pracę zgodnie z Kodeksem Pracy w pełnym wymiarze czasu pracy.
Zmawiający jednocześnie nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
osób które będą wykonywały czynności usługi ochrony w Szczecinie, Bydgoszczy oraz
Poznaniu.
2.

Wykonawca zobowiązuje się ściśle przestrzegać w stosunku do pracowników przepisów
prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, szczególnie norm dotyczących czasu pracy i
obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Lista
pracowników, o których mowa w ust. 1, zostanie przekazana Zamawiającemu najpóźniej w
dniu podpisania niniejszej umowy. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia
Zamawiającemu najpóźniej w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy, kopii umów o
pracę, zawartych ze wszystkimi osobami skierowanymi do wykonania przedmiotu
zamówienia, zanonimizowanych w szczególności w zakresie ich danych adresowych, nr
PESEL, wynagrodzenia, pozostawiając wyłącznie imię i nazwisko oraz przy każdorazowej
zmianie tych osób, nie później niż w terminie 3 dni od dokonania przedmiotowej zmiany.

3.

W celu kontroli wywiązywania się z obowiązku, o którym mowa w ust. 1 zdanie pierwsze,
Wykonawca ma obowiązek na każde żądanie Zamawiającego, przedstawić w terminie
wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 4 dni robocze, dokumenty
umożliwiające stwierdzenie w odniesieniu do pracowników ochrony wykonujących usługi
wynikające z niniejszej Umowy, wywiązywanie się z obowiązku, o którym mowa w ust. 1
zdanie pierwsze.

4.

Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązuje się złożyć w terminie nie
dłuższym niż 4 dni robocze, pisemne oświadczenie, iż stan zatrudnienia, o którym mowa w
ust. 1 nie zmniejszył się poniżej określonych w nim wartości oraz o aktualności danych i
informacji wskazanych w § 2 ust. 3 i 5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu
niezwłocznie po podpisaniu umowy, pod rygorem odpowiedzialności karnej, oświadczenie
o spełnieniu wymagań wskazanych w § 2 ust. 3 i 5 niniejszej umowy.

5.

Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownikami świadczącymi usługę będą osoby, które nie
figurują w Krajowym Rejestrze Karnym.

6.

Jeżeli Wykonawca poweźmie wiadomość, że wobec którejkolwiek z osób skierowanych do
realizacji Przedmiotu Umowy:
1) postawiono zarzuty popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej
lub takiego przestępstwa, za które może zostać orzeczony zakaz zajmowania określonego
stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności
gospodarczej, a orzeczenie takiego zakazu mogłoby mieć znaczenie dla zaufania
Zamawiającego do Wykonawcy lub wpływ na przebieg wykonywania Umowy;
2) wszczęto postępowanie dyscyplinarne lub przedsięwzięto inne, podobne procedury,
- niezwłocznie zawiadomi na piśmie o tym fakcie Zamawiającego oraz wyznaczy w jego
miejsce inną osobę celem uzyskania akceptacji Zamawiającego.
§10.

1.

Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kary umowne w następujących przypadkach
i wysokościach:
1) za nieprzybycie o oznaczonej porze pracownika ochrony na stanowisko pracy albo za
opuszczenie przez pracownika ochrony stanowiska pracy przed zakończeniem służby
– 2.000 złotych brutto za każdy przypadek zaistnienia tego typu zdarzenia;
2) za stawienie się pracownika ochrony Wykonawcy na służbę w stanie nietrzeźwości
albo w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, co zostanie udowodnione
odpowiednim badaniem lub za stawienie się pracownika ochrony Wykonawcy na
służbę w stanie wyłączającym należyte wykonywanie służby, w szczególności pod
wpływem środków odurzających – 2.000 złotych brutto za każdy przypadek
zaistnienia tego typu zdarzenia;
3) za prowadzenie w niewłaściwy sposób dokumentacji pełnienia służby - 100 zł brutto
za każdy taki przypadek;
4) za nieprzystąpienie do realizacji Umowy w całości lub w części - 2.000 złotych brutto
za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przystąpieniu do realizacji Umowy w całości
lub części;
5) za każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązków, o których mowa w § 9 ust.
1 – w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na
podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w
chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu
zatrudniania pracowników ochrony na podstawie umowy o pracę w rozumieniu
przepisów Kodeksu pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w

których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby
wymaganych pracowników ochrony zatrudnionych na podstawie umowy o pracę;
6) w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, w
tym nie wywiązywania się z zapisów przedstawionych w załączniku nr 2 do Umowy w wysokości 10.000 złotych brutto za każde uchybienie;
7) z tytułu opóźnienia w skierowaniu na posterunek innego pracownika ochrony w
terminie 120 minut w okolicznościach, o których mowa w § 2 ust. 8 – 2.000 zł brutto
za każde rozpoczęte 30 minut opóźnienia ponad 120 minut;
8) w przypadku nieutrzymywania przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego
wykonania Umowy w wymaganej wysokości, w terminach i w myśl postanowień
umownych – w wysokości równej kwocie wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania Umowy;
9) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, bądź w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z
przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto
Umowy, określonego w § 7 ust. 1.
2.

Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3.

Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego przewyższającego
wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.
§ 11.

1.

Wykonawca wniósł przed zawarciem Umowy zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1 Umowy, tj.
…………………….

złotych

(słownie

złotych:

…………………………….

……………./100), na cały okres obowiązywania Umowy.
2.

Zabezpieczenie służy pokryciu wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania
lub nienależytego wykonania Umowy, w tym kar umownych oraz roszczeń
odszkodowawczych.

3.

Ustanowienie zabezpieczenia nie ogranicza Zamawiającego w dochodzeniu roszczeń od
Wykonawcy na zasadach ogólnych.

4.

Zamawiający dokona zwrotu kwoty zabezpieczenia w terminie 30 (słownie: trzydziestu)
dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania go przez Zamawiającego za
należycie wykonany.

5.

Warunkiem zwrotu przez Zamawiającego zabezpieczenia jest zaspokojenie przez
Wykonawcę wszelkich roszczeń Zamawiającego wynikających z Umowy, w ustalonych

zgodnie z niniejszą Umową terminach.
§12.

1.

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości bądź w części
w przypadkach określonych Kodeksem Cywilnym oraz niezależnie od tych przypadków:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
- w terminie 30 dni od stwierdzenia przez Zamawiającego takiej okoliczności; w takim
przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania
części przedmiotu umowy,
2) jeżeli Wykonawca nie wykonuje, z przyczyn leżących po jego stronie, obowiązków
wynikających z Umowy przez okres dłuższy niż 2 dni - w trybie natychmiastowym, bez
wyznaczania dodatkowego terminu;
3) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczął realizacji Umowy
pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego – w trybie natychmiastowym, bez
wyznaczania kolejnego terminu;
4) jeżeli Wykonawca utracił właściwości, uprawnienia lub możliwości techniczne
niezbędne do wykonywania niniejszej Umowy - w trybie natychmiastowym, bez
wyznaczania dodatkowego terminu;
5) jeżeli pomimo uprzednich pisemnych 2-krotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego
Wykonawca nadal uporczywie nie wykonuje usług zgodnie z warunkami Umowy lub w
rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne - w terminie 21 dni od stwierdzenia przez
Zamawiającego jednej z tych okoliczności,
6) jeżeli Wykonawca powierzył wykonanie Umowy osobie trzeciej lub rozszerzył zakres
podwykonawstwa Umowy bez zgody Zamawiającego i nie zmienił sposobu realizacji
Umowy mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego - w terminie określonym w tym
wezwaniu nie później niż w terminie 14 dni od powzięcia przez Zamawiającego
wiadomości o tych okolicznościach.

2.

Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu prawidłowo wykonanej części Umowy, wg. stanu na dzień odstąpienia.

3.

Odstąpienie od Umowy nie ogranicza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego kar
umownych.

4.

Zamawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego odstąpienia Umowy w przypadku
stwierdzenia nieprzestrzegania przez Wykonawcę warunków bezpieczeństwa i ochrony
informacji niejawnych lub obowiązku poufności.
§ 13.

1.

Zmiana postanowień Umowy może nastąpić w trybie przewidzianym Pzp w następującym
zakresie:
1) zmiany terminu płatności z powodu braku środków finansowych w związku z ich
blokadą przez Ministra Finansów bądź zmianą ustawy budżetowej;
2) zmiany: nazwy, adresu, siedziby, statusu, zmian organizacyjnych Zamawiającego
lub Wykonawcy;
3) zmiany sposobu realizacji Umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których
nie dało się przewidzieć w chwili zawierania Umowy lub zmiana jest korzystna dla
Zamawiającego, lub uzasadniona jego potrzebami;
4) okoliczności

wynikających

z

działania

siły wyższej,

uniemożliwiających

wykonanie przedmiotu Umowy. Przez siłę wyższą Strony rozumieć będą zdarzenie,
którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, które
jest zewnętrzne w stosunku do Wykonawcy oraz od niego niezależne, któremu nie
mógł się on przeciwstawić działając z należytą starannością. W szczególności za
siłę wyższą uznaje się powodzie, pożary, huragany, klęski żywiołowe, epidemie,
inne zdarzenia spowodowane siłami przyrody, strajki, zamieszki, rozruchy,
działania o charakterze zbrojnym, a także działania władz publicznych, na które
Wykonawca nie ma wpływu. Postanowienie niniejsze nie obejmuje jednak zdarzeń
i działań zewnętrznych, którym zapobieganie jest celem i przedmiotem niniejszej
Umowy;
5) innych przyczyn zewnętrznych, skutkujących niemożliwością prowadzenia działań
w celu wykonania Umowy.
2.

Strony zobowiązują

się

dokonać

zmiany wysokości

wynagrodzenia

należnego

Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 i 2 Umowy, w formie pisemnego aneksu,
każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług;
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
3) zmiany

zasad

podlegania

ubezpieczeniom

społecznym

lub

ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
- na zasadach i w sposób określony w ust. 3 - 14, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na

koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.
3.

Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przesłanki, o której mowa w ust. 2 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części
przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu
wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz
wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki
podatku od towarów i usług.

4.

W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie
zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisów.

5.

Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w
ust. 2 pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania
Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio
zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w
zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

6.

W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze
zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników ochrony do wysokości aktualnie
obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich
obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota
odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części
wynagrodzenia pracowników ochrony, o których mowa w zdaniu poprzedzającym,
odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z
realizacją przedmiotu Umowy.

7.

W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwotę nie wyższą niż odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego
w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom ochrony. Kwota odpowiadająca
zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia
pracowników ochrony, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej
zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu
Umowy.

8.

W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 2, każda ze Stron może wystąpić do
drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe

wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie,
oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów
wykonania

Umowy

uzasadniająca

zmianę

wysokości

wynagrodzenia

należnego

Wykonawcy.
9.

W przypadku zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lub pkt 3, jeżeli z wnioskiem
występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których
będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w
szczególności:
1) zanonimizowane pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie)
pracowników ochrony, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują
oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części
wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa
w ust. 2 pkt 2, lub
2) zanonimizowane pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie)
pracowników ochrony, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej
przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia
odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 3.

10. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje
Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie
wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym
pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 9 pkt 2.
11. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 8,
Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim
zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy
powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
12. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub
częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o
którym mowa w ust. 8. W takim przypadku przepisy ust. 9 - 11 oraz 13 stosuje się
odpowiednio.
13. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia
zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.

14. Aneks dotyczący zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy na mocy Umowy, w
przypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy
Pzp, obowiązywać będzie każdorazowo od dnia wejścia w życie zmian przepisów, o
których mowa powyżej.
§ 14.
1. Wszystkie zmiany postanowień Umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej, za
zgodą stron pod rygorem nieważności.
2. Strony są zobowiązane do wzajemnego pisemnego informowania się o każdej zmianie
adresu. W przypadku niedopełnienia przez którąkolwiek ze Stron powyższego
zobowiązania, pisma kierowane na ostatnio wskazany przez Stronę adres będą uznane za
doręczone.
§15.
1.

Zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie Wykonawca nie powierza / powierza
podwykonawcy(om)

wykonanie

następującej

części

Przedmiotu

Umowy:

…………………..……………………………………………………………………………
………..……..……………..…...
2.

Powierzenie wykonania części Przedmiotu Umowy podwykonawcy/om nie wyłącza
obowiązku

spełnienia

przez

Wykonawcę

wszystkich

wymogów

określonych

postanowieniami Umowy, w tym dotyczących personelu Wykonawcy.
3.

Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego
powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy przez Wykonawcę było
następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy
przez jego podwykonawców.

4.

W przypadku realizacji przedmiotu Umowy z udziałem podwykonawców, Wykonawca
zobowiązany jest do zawarcia pisemnych umów o podwykonawstwo

5.

W

przypadku

wykonywania

przedmiotu

Umowy,

w

miejscu

podlegającym

bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem
do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i
nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi,
zaangażowanych w takie usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich
zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a
także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym
okresie zamierza powierzyć realizację usług.
6.

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców na zasadzie ryzyka.

7.

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji,
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia.

8.

Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia, następuje w trakcie jego
realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym
mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak
podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

9.

Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

10. Przepisy ust. 5 i 6 stosuje się wobec dalszych podwykonawców.
11. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
12. Termin

zapłaty

wynagrodzenia

podwykonawcy

lub

dalszemu

podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 7 dni od dnia
doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub
rachunku,

potwierdzających

wykonanie

zleconej

podwykonawcy

lub

dalszemu

podwykonawcy usługi.
13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o
podwykonawstwo
14. Zamawiający

dokonuje

bezpośredniej

zapłaty

wymagalnego

wynagrodzenia

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł przedłożoną
zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku
zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę
zamówienia.
15. Wynagrodzenie, przysługujące podwykonawcy, dotyczy wyłącznie należności powstałych
po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo.
16. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, obowiązany jest informować o wysokości
wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom oraz o

wysokości

kwot

im

zapłaconych

za

wykonanie

prac,

objętych

przedłożoną

Zamawiającemu umową o podwykonawstwo.
17. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, lub konieczność dokonania
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy w sprawie zamówienia
publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy w sprawie zamówienia
publicznego przez Zamawiającego.
18. Przepisy §15 nie

naruszają

praw

i

obowiązków

zamawiającego,

wykonawcy,

podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 647¹ ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
19. Powierzenie wykonania części przedmiotu Umowy danemu Podwykonawcy nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za całość usług.
§ 16.
1. Niniejsza umowa jest jawna i podlega ujawnieniu w trybie określonym w art. 139 ust. 2
ustawy Pzp oraz w publicznym rejestrze umów Biura Rzecznika Praw Obywatelskich
publikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie http://bip.brpo.gov.pl/.
2. W związku z wykonywaniem Umowy Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania
nazw: „BRPO” oraz „Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich” w jakiejkolwiek publicznej
akcji promocyjnej lub reklamowej. Nie dotyczy to przypadków, w których zobowiązanie do
udzielenia informacji o uzyskanym zamówieniu publicznym wynika z obowiązujących
przepisów prawa.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy przed osobami trzecimi
wszystkich informacji i wiadomości powziętych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy,
w tym dotyczących działalności Zamawiającego, jak również do pozostawiania w stanie
nienaruszonym wszelkich materiałów, z którymi z racji wykonywania Umowy mógłby się
zetknąć.
4. Obowiązek zachowania tajemnicy, o którym mowa w ust. 3, nie dotyczy informacji
dostępnych publicznie oraz informacji żądanych przez uprawnione organy, w zakresie, w
jakim te organy są uprawnione do ich żądania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić każdą osobę działającą na jego zlecenie o
obowiązkach, o którym mowa w ust. 2 i 3.
6. W sprawach nieuregulowanych Umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, Pzp, ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 o ochronie osób i mienia, ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz inne właściwe przepisy prawa.

7. W przypadku zgłoszenia w stosunku do Zamawiającego przez osoby trzecie (w tym osoby
skierowane przez Wykonawcę do wykonywania usług ochrony) jakichkolwiek roszczeń z
tytułu poniesionej w związku z wykonywaniem usług ochrony szkody, Wykonawca – na
żądanie Zamawiającego przedstawione na piśmie – zobowiązuje się, niezależnie od działań
podjętych w tym zakresie przez Zamawiającego, do podjęcia na swój koszt i ryzyko
wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Zamawiającego przed takimi
roszczeniami. W szczególności zobowiązuje się wstąpić w miejsce Zamawiającego, lub w
przypadku braku takiej możliwości, przystąpić po stronie Zamawiającego do wszelkich
postępowań (w szczególności przed sądami lub właściwymi organami) toczących się
przeciwko Zamawiającemu, a także zobowiązuje się zrekompensować Zamawiającemu
wszelkie koszty, jakie poniesie on lub jakie będzie zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w
związku z uzasadnionym roszczeniem lub pozwem sądowym, chyba że podstawą
zgłoszonych w stosunku do Zamawiającego roszczeń będzie zdarzenie wywołane wyłącznie
przez Zamawiającego z winy umyślnej.
8. W przypadku wielości podmiotów po stronie Wykonawcy, ich odpowiedzialność za
wykonanie niniejszej Umowy jest solidarna.
9. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami przy realizowaniu przedmiotu
Umowy lub z nią związane w przypadku braku możliwości ich negocjacyjnego załatwienia,
będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
10.

Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część:
Załącznik nr 1 Formularz Oferty Wykonawcy – KOPIA;
Załącznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia,
Załącznik nr 3 Pełnomocnictwo.

11.

Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla

Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

