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1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek  
plac Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice  
wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Katowice 
pod nr RIK/K-ce/KMO-IK/16/16 
tel.: + 48 32 609 03 11 
godziny pracy: 08:00 – 16:00  
adres strony internetowej: www.miasto-ogrodow.eu  
e-mail:  zamowienia@miasto-ogrodow.eu  
 
 

2. Tryb udzielenia zamówienia  

1) Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia, w którym w odpowiedzi  
na ogłoszenie wszyscy zainteresowani Wykonawcy składają oferty wraz z dokumentami 
potwierdzającymi, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

2) Niniejsze postępowanie prowadzone jest w ramach procedury określonej przez Zamawiającego 
na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp.  

3) Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 138 g ustawy Pzp, tj. poniżej 750 000 euro.  

4) W zakresie nieuregulowanym niniejszym ogłoszeniem zastosowanie mają właściwe przepisy 
ustawy Pzp. 

 
 

3. Przedmiot zamówienia 

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony osób i mienia w Katowice Miasto 
Ogrodów – Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek oraz ochrona imprez masowych 
organizowanych przez Zamawiającego na terenie miasta Katowice. 

2) Nazwy i kody CPV:  
79700000–1 – usługi detektywistyczne i ochroniarskie,  
79710000–4 – usługi ochroniarskie,  
79715000–9 – usługi patrolowe. 

3) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy począwszy od daty jej zawarcia, 
jednak nie wcześniej niż od  30.04.2018 r. godz. 19:00 do dnia 31.12.2018 r., godz. 12:00 lub do 
wyczerpania kwoty, na jaką zostanie zawarta umowa.   

4) Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Zamawiającego, plac Sejmu Śląskiego 2, 40-037 Katowice 
oraz teren miasta Katowic (w przypadku ochrony imprez masowych).  

5) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. Wartość zamówień 
uzupełniających łącznie nie będzie większa niż 50% wartości zamówienia podstawowego. 
Zamówienia uzupełniające będą polegały na powtórzeniu zamówienia opisanego w opisie 
przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia), tj. w zakresie ochrony fizycznej obiektu 
oraz imprez masowych w okresie nie dłuższym niż do 3 lat od dnia udzielenia zamówienia 
podstawowego. Zamówienia uzupełniające mogą zostać udzielone jedynie Wykonawcy, który 
realizuje lub zrealizował zamówienie podstawowe, na podstawie aneksu do umowy w oparciu  
o ceny jednostkowe zawarte w umowie. 

6) Podwykonawstwo: Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę 
kluczowej części zamówienia, tj. ochrony fizycznej obiektu Zamawiającego oraz ochrony imprez 
masowych, podwykonawstwo zatem dopuszczone jest jedynie w zakresie działań grupy 
interwencyjnej. 

mailto:zamowienia@miasto-ogrodow.eu
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W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zrealizować przedmiot zamówienia z udziałem 
podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania firmy podwykonawcy. W przypadku, 
gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie części, którą zamierza powierzyć podwykonawcy, 
Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie.  

7) Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia osób: Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, 
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy 
o pracę wszystkich pracowników ochrony fizycznej (zwanej dalej „personelem”), którzy będą 
wykonywać czynności objęte przedmiotem zamówienia. Wykonawca lub Podwykonawca 
zobowiązuje się, że personel w okresie realizacji Umowy będzie zatrudniony na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. 
z 2014 r., poz. 1502 ze zm.), dalej KP. Szczegółowe wymagania w zakresie zatrudniania osób 
zostały uwzględnione we wzorze umowy (załącznik nr 6 do Ogłoszenia).  

8) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
9) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia. 

4. Warunki udziału w postępowaniu  

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe 
warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 

1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika  
to z odrębnych przepisów - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualną 
koncesję na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych  
w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych  
na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2017 
r. poz. 2213 z późn. zm). 

2) Zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: 
a) wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,  

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 

 dwie usługi kwalifikowanej ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach użyteczności 
publicznej przez co najmniej 2 pracowników ochrony fizycznej, w tym 1 kwalifikowanego 
pracownika ochrony fizycznej na jednej zmianie i o wartości każdej z usług co najmniej 
400.000,00 PLN (brutto); 

 dwie usługi kwalifikowanej ochrony fizycznej imprezy masowej w budynku zamkniętym,  
w której udział wzięło minimum 10.000 uczestników; 

 dwie usługi kwalifikowanej ochrony fizycznej imprezy masowej plenerowej, w której 
udział wzięło minimum 10.000 uczestników. 

W przypadku gdy w złożonych dokumentach lub oświadczeniach podane będą kwoty wyrażone 
w innych walutach niż PLN, w celu dokonania oceny spełnienia warunków udziału  
w postępowaniu, Zamawiający zastosuje przeliczenie tych walut wg średniego kursu 
Narodowego Banku Polskiego (Tabela A kursów średnich walut obcych) na dzień publikacji 
ogłoszenia o zamówieniu. W razie gdy na ten dzień Narodowy Bank Polski nie opublikuje 
średnich kursów walut, do przeliczenia Zamawiający przyjmie pierwszy opublikowany po tej 
dacie średni kurs Narodowego Banku Polskiego. Średnie kursy walut dostępne są na stronie 
internetowej pod adresem: http://www.nbp.pl. 

Przez jedną usługę Zamawiający rozumie usługę wykonaną lub wykonywaną w ramach jednej 
umowy. Przedmiotem zamówienia są świadczenia ciągłe, Zamawiający uznawał będzie nie tylko 
wykazanie się przez Wykonawcę doświadczeniem w oparciu o zamówienia już zrealizowane 
(zakończone), ale również zamówieniami wykonywanymi. W przypadku wykazywania przez 
Wykonawcę doświadczenia za pomocą wykazania usług wykonywanych (będących w trakcie 
wykonywania umowy) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli do upływu terminu 
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składania ofert część zamówienia w ramach takiej usługi jest już faktycznie wykonana i spełnia 
wymogi Zamawiającego określone w opisie sposobu dokonywania oceny spełniania tego 
warunku. 
 

a) dysponuje następującym osobami które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji 
zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy, o łącznej liczbie  
co najmniej 11 pracowników ochrony, w tym:  

 co najmniej 5 osobami będącymi pracownikami ochrony fizycznej posiadającymi legitymację 
pracownika ochrony fizycznej, wydaną przez kierownika jednostki w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2017 r. poz. 2213 z późn. 
zm.) oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika ochrony 
fizycznej w obiekcie użyteczności publicznej; 

 co najmniej 5 osobami będącymi kwalifikowanymi pracownikami ochrony fizycznej 
posiadającymi legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, wydaną przez 
kierownika jednostki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie 
osób i mienia (Dz.U. z 2017 r. poz. 2213 z późn. zm.) oraz co najmniej roczne doświadczenie  
w pracy na stanowisku pracownika ochrony fizycznej w obiekcie użyteczności publicznej oraz 
posiadającymi znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie podstawowym A2, 
potwierdzoną dokumentem np.: TELC Start English A2 lub innym równoważnym 
dokumentem; 

 co najmniej 1 kierownikiem bezpieczeństwa, posiadającym ukończone szkolenie kierowników 
ds. bezpieczeństwa i spełniającym wymagania określone w Rozporządzeniu z 30 sierpnia 
2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, 
służby porządkowe i służby informacyjne (Dz.U. nr 183, poz. 1087), posiadającym 
doświadczenie jako kierownik bezpieczeństwa podczas co najmniej dwóch imprez masowych, 
w których udział wzięło minimum 10.000 osób  oraz posiadającym znajomość języka 
angielskiego co najmniej na poziomie podstawowym A2, potwierdzoną dokumentem np.: 
TELC Start English A2 lub innym równoważnym dokumentem. 
Powyższe wymagania stanowią minimum zaplecza kadrowego Wykonawcy i nie wyczerpują 
ilości osób niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia.  

 
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu  
w odniesieniu do zamówienia lub jego części, polegać na zasobach (zdolnościach technicznych 
lub zawodowych) innych podmiotów, niezależnie od łączących go z nim stosunków prawnych.  
Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, 
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,  
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający oceni czy udostępnienie 
Wykonawcy przez inne podmiotu zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie 
przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu.  

5. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie należy złożyć wraz z ofertą.  

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 2  
do Ogłoszenia (oryginał) oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału  
w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 3 do Ogłoszenia (oryginał).  

2) Aktualna koncesja na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia 
realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia technicznego 
wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 
1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2017 r. poz. 2213 z późn. zm.) – w celu potwierdzenia 
spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania kompetencji lub uprawnień 
do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 
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Dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę. 

3) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,  
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług 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 – zgodnie z załącznikiem nr4 do Ogłoszenia.  

4) Wykaz usług wykonanych lub wykonywanych - w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału  
w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej wraz z podaniem przedmiotu 
zamówienia, wartości przedmiotu zamówienia, daty realizacji przedmiotu zamówienia i nazwy 
podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana lub jest wykonywana. Wykaz należy złożyć 
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem – zgodnie z załącznikiem nr 5  
do Ogłoszenia.  

5) Dowód określający czy usługi wykazane w wykazie usług zostały wykonana lub  
są wykonywane należycie, przy czym dowodem jest referencja bądź inny dokument wystawiony 
przez podmiot, na rzecz którego usługa była lub jest wykonywana. W przypadku usługi nadal 
wykonywanej referencja bądź inny dokument potwierdzający należyte wykonywanie powinien 
być wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dowód należy 
złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

6) W przypadku korzystania z potencjału innych podmiotów w celu spełniania warunków udziału  
w postępowaniu, wykonawca przedkłada zobowiązanie tegoż podmiotu lub inny dowód  
na udostępnienie potencjału wraz z ofertą w formie oryginału.  

7) Pełnomocnictwo  - wymagane, jeżeli ofertę w postępowaniu składa w imieniu Wykonawcy 
pełnomocnik. W przypadku, kiedy osoba składająca w imieniu Wykonawcy ofertę, nie jest osobą 
uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy i złożenia oferty w postępowaniu na podstawie 
aktualnego odpisu z właściwego rejestru (np. prowadzonego przez sąd rejestru handlowego, 
rejestru spółdzielni lub rejestru przedsiębiorstw państwowych albo odpisu z centralnej ewidencji 
i informacji o działalności gospodarczej), wraz z ofertą powinno zostać złożone stosowne 
pełnomocnictwo dla tej osoby/ób wystawione przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania 
Wykonawcy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są załączyć do 
oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 
wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami 
oceny ofert:  

Cena – 60 % 

Doświadczenie – 40 %  

 

Zasady przyznawania punktów w kryterium cena (C):  

Cena – oznacza cenę łączną brutto za wykonanie całości zamówienia. Cena wskazana w formularzu 
oferty oceniana będzie w następujący sposób: 
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  najniższa cena występująca w ofertach x 100 
C =  -----------------------------------------------------------   x 60 % 

cena wskazana w rozpatrywanej ofercie  
 

Maksymalna ilość punktów do zyskania w powyższym kryterium : 60 pkt.  

 

Zasady przyznawania punktów w kryterium doświadczenie (D):  

1) Oferta otrzyma 4 pkt za każdą kolejną usługę ponad dwie wymagane, polegającą na wykonaniu 
lub wykonywaniu usługi, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, kwalifikowanej ochrony fizycznej osób 
i mienia w obiektach użyteczności publicznej przez co najmniej 2 pracowników ochrony fizycznej, 
w tym co najmniej 1 kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej na jednej zmianie i o wartości 
co najmniej 300.000,00 PLN (brutto). 

Niezależnie od liczby przedstawionych usług, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania 
w ramach niniejszego kryterium wynosi 20 pkt. W przypadku przedstawienia większej ilości usług, 
Zamawiający będzie oceniał usługi według kolejności ich wskazania w wykazie. 

2) Oferta otrzyma 4 pkt za każdą kolejną usługę ponad dwie wymagane, polegającą na wykonaniu 
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, kwalifikowanej ochrony fizycznej imprezy masowej,  
w której udział wzięło minimum 10.000 uczestników. 

Niezależnie od liczby przedstawionych usług, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania 
w ramach niniejszego kryterium wynosi 20 pkt. W przypadku przedstawienia większej ilości usług, 
Zamawiający będzie oceniał usługi według kolejności ich wskazania w wykazie.  

3) Wykonawca w celu otrzymania punktów kryterium „Doświadczenie” musi przedstawić wykaz 
usług dot. Kryterium „Doświadczenie”, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 
9 do Ogłoszenia oraz załączyć dowody potwierdzające należyte wykonanie lub wykonywanie tych 
usług. W przypadku, kiedy Wykonawca wykaże w wykazie usług złożonym na potrzebę wykazania 
spełniania warunku udziału w postępowania i wykazie usług dot. Kryterium „Doświadczenie”  
tę samą usługę, otrzyma za tę usługę 0 pkt. Jeżeli Wykonawca wraz z ofertą nie złoży wykazu usług 
dot. kryterium „Doświadczenie” otrzyma 0 pkt w kryterium „Doświadczenie”. W przypadku 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), Zamawiający 
zaznacza, że doświadczenie wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia nie będzie podlegać sumowaniu. Oznacza to, że jeżeli doświadczeniem na potrzebę 
spełniania warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej wykazuje się jedynie jeden  
z wykonawców (spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), 
oferta otrzyma punkty w kryterium doświadczenie, wyłącznie za usługi zrealizowane przez tego 
wykonawcę.  

4) W przypadku gdy w złożonych dokumentach lub oświadczeniach podane będą kwoty wyrażone  
w innych walutach niż PLN, w celu przyznania punktów w kryterium „Doświadczenie”, 
Zamawiający zastosuje przeliczenie tych walut wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego 
(Tabela A kursów średnich walut obcych) na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu. W razie 
gdy na ten dzień Narodowy Bank Polski nie opublikuje średnich kursów walut, do przeliczenia 
Zamawiający przyjmie pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs Narodowego Banku 
Polskiego. Średnie kursy walut dostępne są na stronie internetowej pod adresem: 
http://www.nbp.pl. 

5) Przez jedną usługę Zamawiający rozumie usługę wykonaną lub wykonywaną w ramach jednej 
umowy. Przedmiotem zamówienia są świadczenia ciągłe, Zamawiający uznawał będzie nie tylko 
wykazanie się przez Wykonawcę doświadczeniem w oparciu o zamówienia już zrealizowane 
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(zakończone), ale również zamówieniami wykonywanymi. W przypadku wykazywania przez 
Wykonawcę doświadczenia za pomocą wykazania usług wykonywanych (będących w trakcie 
wykonywania umowy) Zamawiający przyzna punkty, jeżeli do upływu terminu składania ofert 
część zamówienia w ramach takiej usługi jest już faktycznie wykonana i spełnia wymogi 
Zamawiającego określone w opisie Kryterium „Doświadczenie”.  

6) Zamawiający będzie punktował jedynie takie usługi, które spełniają wszystkie wymagania 

określone przez Zamawiającego w ppkt 1) oraz ppkt 2). 

7) Przedstawione przez Wykonawcę usługi w wykazie dot. Kryterium „Doświadczenie” wraz  

z dowodami potwierdzającymi należyte ich wykonanie lub wykonywanie będą stanowić treść 

oferty, do której mają zastosowanie przepisy art. 87 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 

 

Maksymalna ilość punktów do zyskania w powyższym kryterium : 40.  

 

7. Opis sposobu przygotowania ofert. Termin składania i otwarcia ofert 

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w ramach niniejszego postępowania.  

2) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim, zgodnie  
z przepisami prawa oraz warunkami określonymi w niniejszym Ogłoszeniu, wraz z podaniem 
ceny netto za roboczogodzinę, ceny brutto obliczonej na potrzeby oceny i porównania ofert, 
a także terminu i warunków realizacji zamówienia. 

3) Oferta oraz wszelkie oświadczenia składane w toku postępowania winny być podpisane przez 
osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, zgodnie z zasadą 
reprezentacji Wykonawcy. 

4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, np. konsorcja, 
spółki cywilne) – należy ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego.  

5) Oferta Wykonawcy winna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej 
podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny 
opatrzony pieczęcią imienną).  

6) Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie i opatrzonej następującym 
opisem: 

Nazwa i adres Wykonawcy 
 

OFERTA W POSTĘPOWANIU NR ZP-4/US/2018 
 

Usługa ochrony osób i mienia w Katowice Miasto Ogrodów 
– Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek 

 
Nie otwierać przed dniem 19.04.2018 r., godz. 12:15 

 

7) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury 
im. Krystyny Bochenek, plac Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice, Sekretariat, pok. nr 403, IV 
piętro, w terminie do 19.04.2018 r. do godz. 12:00. 

8) W przypadku złożenia oferty drogą pocztową, o ważności jej złożenia będzie decydowała tylko  
i wyłącznie data wpływu do Zamawiającego. 
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9) W przypadku złożenia oferty po wyznaczonym terminie składania ofert, Zamawiający 
niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 

10) Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
Oświadczenie o wprowadzonych zmianach lub o wycofaniu oferty musi zostać doręczone 
Zamawiającemu w formie pisemnej pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania 
ofert. Zarówno zmiana oferty jak i jej wycofanie musi zostać złożone w miejscu i według zasad 
obowiązujących przy składaniu oferty tzn. w odpowiednio opisanej kopercie (paczce) wraz  
z dopiskiem odpowiednio „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”. W przypadku złożenia 
kilku „ZMIAN OFERTY” kopertę (paczkę) każdej zmiany należy dodatkowo opatrzyć napisem 
„ZMIANA OFERTY nr .....”. „Każda ze zmian oferty zostanie otwarta w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie otwarcia ofert, przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził 
zmiany. Zarówno czynności zmiany oferty jak i jej wycofania może dokonać wyłącznie osoba 
upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Wraz z oświadczeniem  
o wycofaniu lub o zmianie oferty Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć stosowny dokument 
rejestrowy, z którego wynikać będzie upoważnienie osoby składającej oświadczenie o wycofaniu 
lub o zmianie oferty do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli oświadczenie składa pełnomocnik, 
wymagane będzie również złożenie prawidłowo sporządzonego pełnomocnictwa. 

11) Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie. 

12) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.04.2018 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego, plac 
Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice, Sekretariat, pok. nr 403, IV piętro. 

13) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć  
na sfinansowanie zamówienia. 

 

8. Opis sposobu obliczenia ceny 

1) Szczegółowy sposób przedstawienia ceny zawiera formularz ofertowy (załącznik nr 7 do 
Ogłoszenia). Cena oferty winna zawierać wszelkie koszty poniesione w celu należytego i pełnego 
wykonania zamówienia, zgodnie z wymaganiami opisanymi w załączniku nr 1 do niniejszego 
Ogłoszenia, a w szczególności powinna zawierać koszt wynagrodzenia osób realizujących 
zamówienie zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, a także koszty ogólne, w tym: wszelkie 
podatki, opłaty i elementy ryzyka związane z realizacją zamówienia, ewentualny zysk 
Wykonawcy oraz podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. 

2) Ocenie będzie podlegała cena oferty brutto. W przypadku Wykonawcy niebędącego 
podatnikiem podatku VAT, ocenie będzie podlegała ostateczna cena podana w ofercie, 
zawierająca wszystkie elementy cenotwórcze. W przypadku gdy umowa z Wykonawcą prowadzi 
lub będzie prowadzić po stronie Zamawiającego do powstania obowiązku poniesienia 
dodatkowych kosztów – pochodnych od wynagrodzeń, należy uwzględnić również wysokość 
tych kosztów. 

3) Cena winna być wyrażona w złotych polskich. 
4) Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 
5) Cena powinna być podana do 2. miejsca po przecinku zgodnie z zasadami matematycznego 

zaokrąglania, tj. „5” na 3. miejscu po przecinku – zaokrąglenie w górę, a poniżej „5” – 
zaokrąglenie w dół.  

6) Ceny jednostkowe podane w ofercie nie ulegną zwiększeniu i nie będą podlegały waloryzacji  
w okresie trwania umowy.  

7) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w celu oceny takiej oferty Zamawiający dolicza  
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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8) Wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczane na podstawie cen jednostkowych wskazanych  
w ofercie Wykonawcy.  

  

 

9. Wykaz załączników  

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1,  

Oświadczenie – załącznik nr 2, 

Oświadczenie – załącznik nr 3,  

Wykaz osób – załącznik nr 4, 

Wykaz usług na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu – załącznik nr 5, 

Wzór umowy – załącznik nr 6, 

Oferta – załącznik nr 7, 

Zobowiązanie podmiotu trzeciego – załącznik nr 8, 

Wykaz usług na potrzeby przyznania punktów w dodatkowym kryterium – załącznik nr 9.  
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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia  

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

CZĘŚĆ I 

 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia oraz przeciwdziałanie zagrożeniom, przez 

koncesjonowanego Wykonawcę w oparciu o postanowienia Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r.  

o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2017 r. poz. 2213 z późn. zm.). 

Chroniony obiekt pełni funkcję użytkowo – publiczną. 

W ramach całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia oraz przeciwdziałania zagrożeniom 

Wykonawca zobowiązany będzie do: 

1) Świadczenia 24 godziny na dobę w dni powszednie, soboty, niedziele, święta i dni ustawowo 
wolne od pracy usługi polegającej na ochronie fizycznej siedziby Katowice Miasto Ogrodów – 
Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek, znajdującej się przy placu Sejmu Śląskiego 2  
w Katowicach, ochronę ludzi i rzeczy znajdujących się w nim, ze szczególnym uwzględnieniem 
ochrony dzieł prezentowanych w galeriach znajdujących się w chronionym obiekcie,  

2) Zabezpieczania obiektu przed przedostaniem się na jego teren osób nieuprawnionych, 

3) Strzeżenia obiektu, w tym przed kradzieżą i kradzieżą z włamaniem oraz udaremniania prób 
dokonania kradzieży lub dewastacji chronionego mienia, 

4) Świadczenia obsługi punktu portierskiego znajdującego się przy głównym wejściu do 
budynku, 

5) Interwencji w przypadku ingerencji osób z zewnątrz lub wewnątrz zagrażających 
zniszczeniem, kradzieżą lub innym naruszeniem chronionego mienia, 

6) Kontrolowania ruchu osobowego mającego na celu niedopuszczenie do wtargnięcia na teren 
chronionego obiektu osób, których wejście byłoby z punktu widzenia celów ochrony 
niepożądane oraz niedopuszczenia do wyjścia z chronionego obiektu osób, wobec których 
istnieje podejrzenie dokonania czynu zabronionego, 

7) Utrzymania posterunku stałego, 

8) Patrolowania stref wymagających szczególnej ochrony wewnątrz budynku, 

9) Dozorowania sygnałów przekazywanych przez system telewizji przemysłowej, system 
sygnalizacji włamania i napadu oraz system ochrony ppoż., 

10) Nadzoru i bezzwłocznego zgłaszania do osoby wskazanej w §2 ust. 1 umowy o wszelkich 
zdarzeniach mogących wpłynąć na chroniony obiekt, w szczególności o pożarze, zalaniu, 
wycieku oraz o zagrożeniu ich powstania, 

11) Bezzwłocznego informowania osoby wskazanej w §2 ust. 1 umowy o przestępstwach 
i wykroczeniach popełnianych / popełnionych w chronionym obiekcie.  
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12) Obsługi elektronicznych urządzeń sygnalizacji alarmowej (p.poż., CCTV) oraz wideofonów 
poprzez wykonywanie stałego dozoru sygnałów alarmowych, wizyjnych i akustycznych  
i podejmowanie właściwej reakcji, stosownie do rodzaju sygnałów, 

13) Zapewnienia wsparcia grupy interwencyjnej w rozumieniu ustawy o ochronie osób i mienia, 
w której skład wchodzą 2 osoby a także samochód, wzywanej na obiekt przez pracownika 
ochrony. Czas dojazdu grupy interwencyjnej od momentu zgłoszenia nie może przekraczać: 
w godzinach 07:00-20:00 – 15 minut, w godzinach 20:00-07:00 – 10 minut, 

14) Ochrony obiektów przed aktami sabotażu (poprzez sabotaż należy rozumieć m.in. 
dezorganizowanie pracy, uszkadzanie urządzeń) i rabunkiem oraz ujawnianie faktów 
niegospodarności (dotyczy każdego dostrzeżonego przypadku takiego działania), 

15) Zapewnienia we własnym zakresie łączność z grupą interwencyjną, o której mowa w pkt 13),  
a także Policją, Strażą Miejską oraz Zamawiającym. W tym celu Wykonawca wyposaży 
każdego pracownika na zmianie w telefon komórkowy. Koszty utrzymania pozostają po 
stronie Wykonawcy.  

16) Pracownicy ochrony będą pełnić funkcję punktu informacyjnego poprzez udzielanie 
informacji (również w języku angielskim) w szczególności na temat wydarzeń kulturalnych 
odbywających się na terenie KMO lub wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych 
przez KMO. Harmonogram wydarzeń na dwa kolejne miesiące obsługa portierska otrzyma od 
pracowników Działu Komunikacji.  

 

2. Lokalizacja: 
Obiekt, o którym mowa w ust. 1 znajduje się przy placu Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice, 

składa się z 5 kondygnacji naziemnych i 2 podziemnych. Jego konstrukcja jest konstrukcją 

murowaną. Stan konstrukcji należy ocenić jako dobry. Powierzchnia obiektu wynosi: 16 775,85m2. 

Obiekt pełni funkcję użytkowo-publiczną.  

Ochrona imprez masowych organizowanych przez Zamawiającego będzie realizowana na terenie 

miasta Katowice.  

 

3. Podległość organizacyjna pracowników Wykonawcy: 

Pracownicy Wykonawcy podczas wykonywania obowiązków, podlegać będą operacyjnie osobie 

wskazanej w §2 ust. 1 umowy, w zależności od rodzaju ochrony (ochrona obiektu bądź ochrona 

imprezy masowej).  

Zamawiający zastrzega sobie możliwość ciągłego nadzoru nad sposobem wykonywania usługi. Ze 

strony Zamawiającego kontrolę mogą przeprowadzać: osoba wskazana w §2 ust. 1 umowy, 

Dyrekcja KMO oraz osoby pisemnie upoważnione przez Dyrektora KMO.  

Wnioski i uwagi z przeprowadzonej kontroli, kontrolujący wpisują do Książki Służby. 

 

4. Ilość pracowników Wykonawcy wykonujących zlecenie: 

1) Przedmiot zamówienia w zakresie ochrony fizycznej obiektu KMO realizowany będzie przez 
jednego kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej ze znajomością języka angielskiego 
oraz jednego pracownika ochrony fizycznej na jednej zmianie.   
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2) Zamawiający przewiduje możliwość powiększenia lub zmniejsza składu stale lub doraźnie (wg. 
potrzeb, przy czym maksymalna liczba osób w zespole Wykonawcy na jednej zmianie nie 
przekroczy 4 osób. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługę zwiększającą liczbę osób 
ochrony maksymalnie do 48 godzin od momentu zgłoszenia – na podstawie pisemnego 
zapotrzebowania przesłanego przez Zamawiającego. 

3) Zamawiający zawiadomi każdorazowo Wykonawcę o konieczności zwiększenia liczebności 
zespołu na 3 (trzy) dni przed planowanym zwiększeniem. 

4) Ilość pracowników zaangażowanych do ochrony fizycznej imprezy masowej musi odpowiadać 
wymaganiom ustawy o ochronie imprez masowych.  

 

5. Dobór pracowników Wykonawcy: 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania pracowników, którzy wykonywać będą 
usługi. W sytuacji w której wybrany pracownik Wykonawcy nieprawidłowo wypełniał będzie 
swoje obowiązki, Wykonawca zastąpi takiego pracownika innym. Zmiana pracownika nastąpi 
na pisemne, lub w szczególnych wypadkach telefoniczne żądanie Zamawiającego, w którym 
wskazane zostaną przyczyny żądania. 

2) Wykonawca zobowiązany będzie każdorazowo przedkładać zbiorczą listę osób wykonujących 
usługę na rzecz Zamawiającego, wraz z potwierdzeniem przez nich stosownych kwalifikacji, 
posiadanych uprawnień do wykonywania usługi ochrony, doświadczenia, stażu oraz zakresu 
wykonywanych przez nich czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami oraz oświadczeniami Wykonawcy o ich niekaralności. Wykonawca zobowiązany jest 
do przedstawienia kopii licencji tych pracowników na każde żądanie Zamawiającego.  

3) Ze względu na specyfikę ochranianego obiektu wszystkie osoby skierowane przez 
Wykonawcę do realizacji umowy będą posiadały aktualne badania lekarskie i nie będą 
posiadały ograniczeń psychofizycznych stwierdzonych grupą inwalidzką uniemożliwiająca lub 
utrudniającą wykonanie przedmiotu zamówienia. 

4) Wykonawca nie może zatrudniać osób wykonujących usługę o orzeczonym stopniu 
niepełnosprawności uniemożliwiającym lub utrudniającym wykonanie przedmiotu 
zamówienia. 

 

6. Kwalifikacje/umiejętności pracowników Wykonawcy: 

Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania co  najmniej 11 pracownikami ochrony, w tym:  

 co najmniej 5 osobami będącymi pracownikami ochrony fizycznej posiadającymi legitymację 
pracownika ochrony fizycznej, wydaną przez kierownika jednostki w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2017 r. poz. 2213 z późn. 
zm.) oraz posiadającymi co najmniej roczne doświadczenie w pracy na stanowisku 
pracownika ochrony fizycznej;  

 co najmniej 5 osobami będącymi kwalifikowanymi pracownikami ochrony fizycznej 
posiadającymi legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, wydaną przez 
kierownika jednostki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie 
osób i mienia (Dz.U. z 2017 r. poz. 2213 z późn. zm.) oraz co najmniej roczne doświadczenie  
w pracy na stanowisku pracownika ochrony fizycznej w obiekcie użyteczności publicznej oraz 
posiadającymi znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie podstawowym A2, 
potwierdzoną dokumentem np.: TELC Start English A2 lub innym równoważnym 
dokumentem. 
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 co najmniej 1 kierownikiem bezpieczeństwa, posiadającym ukończone szkolenie kierowników 
ds. bezpieczeństwa i spełniającym wymagania określone w Rozporządzeniu z 30 sierpnia 
2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, 
służby porządkowe i służby informacyjne (Dz.U. nr 183, poz. 1087), posiadającym 
doświadczenie jako kierownik bezpieczeństwa podczas co najmniej dwóch imprez masowych, 
w których udział wzięło minimum 10.000 osób  oraz posiadającym znajomość języka 
angielskiego co najmniej na poziomie podstawowym A2, potwierdzoną dokumentem np.: 
TELC Start English A2 lub innym równoważnym dokumentem. 
Kierownik bezpieczeństwa będzie angażowany podczas imprez masowych.  

Powyższe wymagania stanowią minimum zaplecza kadrowego Wykonawcy i nie wyczerpują 

ilości osób niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia.  

Pracownikom ochrony zabrania się:  

a) Snu na posterunku w godzinach pracy i pełnienia dyżuru. 

b) Przyjmowania wizyt osób postronnych. 

c) Wnoszenia na teren chroniony alkoholu, środków odurzających itp. oraz ich spożywania  

i przyjmowania. 

d) Korzystania z urządzeń, w które ich wyposażono wbrew ich przeznaczeniu lub nie do celów 

służbowych. 

e) Opuszczania posterunku bez zmiennika. 

f) Wynoszenia lub wywożenia jakiegokolwiek mienia z terenu objętego ochroną. 

g) Wykonywania jakichkolwiek innych czynności, które w sposób negatywny mogłyby wpłynąć 

na dobre imię lub kondycję finansową Zamawiającego lub które mogłyby utrudnić 

prawidłowe wykonywanie umowy ochrony. 

 

7. Godziny otwarcia: 

Podstawowa działalność prowadzona będzie przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Z tych 

względów przewidywane godziny pracy I zmiany to 07.00 - 19.00 oraz II zmiana w godzinach 19.00 – 

07.00. 

 

8. Pomieszczenia udostępniane Wykonawcy: 

Zamawiający udostępni Wykonawcy następujące pomieszczenia: 

1) portiernia, znajdująca się przy wejściu głównym do budynku, 

2) bezpłatnie pomieszczenia socjalne - szatnie dla personelu ochrony oraz pomieszczenie kuchenne 
znajdujące się na parterze w części budynku od strony ul. Sienkiewicza w Katowicach.  

 

CZĘŚĆ II 

ORGANIZACJA ZABEZPIECZENIA OBIEKTU 

1. Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia oraz obiektu polegać będzie m.in. na: 
1) zabezpieczeniu przed przedostaniem się na teren Obiektu osób niepożądanych,  

w szczególności przedostaniem się osób nieupoważnionych do pomieszczeń, w których 
znajdują się zasoby istotne dla funkcjonowania Obiektu, 
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2) zabezpieczeniu przed wniesieniem na teren Obiektu przedmiotów niebezpiecznych, 
materiałów i urządzeń wybuchowych oraz substancji toksycznych, w celu spowodowania 
zagrożenia życia lub zdrowia osób znajdujących się na jego terenie i/lub w celu zniszczenia 
mienia znajdującego się w Obiekcie, 

3) zabezpieczeniu przed nieuprawnionym wyniesieniem z Obiektu znajdującego się w nim 
mienia, 

4) natychmiastowym reagowaniu na wszelkie (również telefoniczne) zgłoszenia zagrożenia osób 
lub Obiektu, 

5) zapewnieniu bezpieczeństwa pracownikom, interesantom i gościom, 

6) ochronie przed napadem, włamaniem, penetracją osób niepożądanych, kradzieżą, atakami 
wandalizmu, terroryzmu itp., 

7) w przypadku jakichkolwiek zagrożeń niezwłocznym powiadamianiu upoważnionego 
pracownika Zamawiającego, Policji, Straży Pożarnej i innych służb oraz współdziałanie z ww. 
w celu zapewnienia prawidłowej ochrony, 

8) zapewnieniu wsparcia grupy interwencyjnej w przypadku działań wymagających 
wzmocnienia ochrony stacjonarnej w czasie nie dłuższym niż 15 minut w godzinach 07:00-
20:00, 10 minut w godzinach 20:00-07:00, od chwili otrzymania zgłoszenia, przez całą dobę, 

9) obsłudze urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu portierni: 

 system CCTV,  

 system domofonowy – punkt operatora (wideofon),  

 system automatycznej sygnalizacji pożaru.  
 

2. Główne obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji niniejszego zamówienia: 
 

1) stała współpraca z osobami upoważnionymi przez Dyrektora KMO, 

2) skierowanie stałych zespołów pracowników kwalifikowanych przewidzianych do realizacji 
zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych o ochronie osób 
i mienia (Dz. U. z 2005r.Nr 145 poz. 1221 z późn. zm.) oraz zgodnie z ustawą z dnia 20 marca 
2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1160 z późn. zm.), 

3) planowanie zadań dla podległych pracowników ochrony, 

4) sprawowanie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań służby ochrony, 

5) zadbanie o to aby personel ochrony w czasie pracy był wyposażony w wymagany ubiór, 

6) dbałość o dyscyplinę pracy i schludny wygląd zewnętrzny podległych pracowników ochrony, 

7) Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody na osobie lub mieniu 
powstałe podczas wykonywania bądź nienależytego wykonywania zobowiązań wynikających 
z Umowy, 

8) Wykonawca zobowiązuje się wykonywać inne zadania których zakres nie został ujęty  
w Umowie, a których powstanie wynika z zaistnienia sytuacji kryzysowej w obiekcie 
Zamawiającego niemożliwych do przewidzenia w chwili podpisywania Umowy. Zakres 
wykonywania tych czynności nie będzie nakładał na Wykonawcę dodatkowych nakładów 
finansowych oraz nie będzie narażał jego pracowników na utratę życia lub zdrowia. 

9) Stwierdzone przez Zamawiającego ewentualne nieprawidłowości w wykonywaniu 
zamówienia zgłaszane będą Wykonawcy na bieżąco, w szczególności poprzez wpis w „Książce  
Służby” lub przesłanie innego dokumentu, a ten będzie zobowiązany do ich 
 



 ZP-4/US/2018 

Usługa ochrony fizycznej osób i mienia w Katowice Miasto Ogrodów – Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek 

15 z 41 

natychmiastowego usunięcia. Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych musi pisemnie 
ustosunkować się do wniesionych przez Zamawiającego uwag. Usunięcie skutków 
nieprawidłowego działania Wykonawcy nie uchyla prawa Zamawiającego do zastosowania 
postanowień umowy dotyczących kar umownych. 

 

3. Główne obowiązki pracowników Wykonawcy: 

1) niedopuszczenie do wejścia na teren chronionego obiektu oraz imprezy masowej osób 
nieuprawnionych lub będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, 

2) podejmowanie niezbędnych interwencji w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad 
bezpieczeństwa ochranianych osób i mienia, 

3) przeciwdziałanie zaistnieniu potencjalnych zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych; 

4) sprawne działanie w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych i pełna współpraca  
z osobami upoważnionymi przez Dyrektora KMO, 

5) nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem miejsc parkingowych oraz niedopuszczenie do 
korzystania z parkingu niezgodnie z jego przeznaczeniem, 

6) sprawdzanie stanu bezpieczeństwa obiektu i pomieszczeń pod kątem nienaruszalności 
zamknięć, 

7) czytelne prowadzenie dokumentacji służby ochrony: 

 prowadzenie książki dyżuru, 

8) przestrzeganie dyscypliny pracy oraz właściwej kultury osobistej, 

9) egzekwowanie od osób przebywających na terenie obiektu przepisów porządkowych ppoż. 
itp. 

10) obchód obiektu i sprawdzanie go po godzinach pracy obiektu oraz w dni, w których obiekt 
pozostaje zamknięty: 

a) sprawdzanie czy są zamknięte okna, 

b) sprawdzanie czy jest zakręcona woda, 

c) sprawdzanie czy są wyłączone światła, 

d) sprawdzanie czy na terenie obiektu nie przebywają osoby, które nie mają do tego 
uprawnień, 

11) zamykanie i otwieranie drzwi wejściowych, szlabanów itp., 

12) niezwłoczne reagowanie na zgłoszenia elektronicznych systemów sygnalizacyjnych  
i wizualizacji (w szczególności ppoż.) oraz na zauważone zdarzenia mogące mieć wpływ na 
wystąpienie strat w mieniu (zalanie pomieszczeń, uszkodzenia oświetlenia, uszkodzenia 
zamków, drzwi, samozamykaczy, przecieki itp.).  

13) kontroli Ręcznych Ostrzegaczy Pożarowych oraz kontroli wszystkich nieuzasadnionych użyć 
powyższych urządzeń (do ujawnienia personaliów osoby dokonującej nieuzasadnionego 
użycia włącznie). 

 

4. Szczegółowe obowiązki pracowników ochrony w formie stałej ochrony w obiekcie:  

1) wykonywanie poleceń Zamawiającego oraz osób upoważnionych pisemnie przez dyrektora 
KMO, 
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2) wykonywanie poleceń przełożonych, 

3) organizowanie wykonywania zadań przez pracowników podległej zmiany zgodnie  
z dokumentacją ochronną obiektu – instrukcje, procedury, książki obiektu, 

4) dokonywanie obchodów obiektu oraz instruowanie i kontrolowanie wykonywania zadań 
przez pracowników ochrony, 

5) przeprowadzenie interwencji w związku z zaistniałymi zagrożeniami obiektu, 

6) wydawanie wyposażenia pracownikom ochrony (środki łączności – telefony komórkowe) – 
zgodnie z procedurami i instrukcją, 

7) prowadzenie dokumentacji ochronnej, (Książka Służby będzie udostępniona dla pracowników 
upoważnionych pisemnie przez dyrektora KMO, którzy będą dokonywali w niej wpisów 
związanych z kontrolą pełnienia służby przez osoby wykonujące usługę. Książka służby 
stanowi własność Zamawiającego), 

8) bieżąca ocena stanu zagrożenia jednostki na podstawie obrazu z systemu CCTV, 

9) w sytuacjach szczególnych, ścisła współpraca z osobami upoważnionymi przez 
Zamawiającego oraz innymi osobami upoważnionymi pisemnie przez dyrektora KMO Policją, 
Strażą Pożarną, Strażą Miejską, Grupą Interwencyjną, lub innymi służbami, 

10) podejmowanie i koordynowanie działań mających na celu minimalizację szkód powstałych w 
wyniku napadu, kradzieży, włamania, zakłócenia porządku publicznego, pożaru, awarii 
instalacji i urządzeń technicznych, klęsk żywiołowych i zdarzeń losowych, 

11) podjęcie próby ugaszenia pożaru przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego, 

12) organizacja ewakuacji w przypadku zagrożenia pożarowego zgodnie z instrukcją 
Przeciwpożarową, 

13) udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej, 

14) niedopuszczenie do wejścia do pomieszczeń biurowych osób nieuprawnionych, 

15) zapewnienie ochrony życia, zdrowia i nietykalności osobistej osób przebywających na terenie 
obiektu KMO oraz ich mienia, 

16) ujęcie osób stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, lub nietykalności osobistej a także 
dla chronionego mienia, niezwłoczne przekazanie tych osób Policji, 

17) nadzór nad ruchem pojazdów w obrębie parkingów, 

18) przeciwdziałanie kradzieżom, aktom wandalizmu i terrorystycznym, zakłócaniu porządku 
(pracownicy muszą przechodzić odpowiednie szkolenia okresowe zgodnie z instrukcjami 
regulującymi funkcjonowanie chronionego obiektu), 

19) podejmowanie bezzwłocznych działań w przypadku stwierdzenia lub naruszenia zasad 
bezpieczeństwa.  

 

5. Szczegółowe obowiązki pracowników Grupy Interwencyjnej: 
1) natychmiastowa interwencja w przypadku otrzymania sygnału o zagrożeniu osób i mienia 

znajdującego się na terenie chronionego obiektu, 

2) podjęcie interwencji na wezwanie pracownika ochrony i wzmocnienie ochrony stałej obiektu 
poprzez patrol interwencyjny. 

 

6.   Wyposażenie indywidualne pracowników ochrony: 
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1) Środki łączności bezprzewodowej: 

 radiotelefon osobisty do bezprzewodowej łączności, pomiędzy pracownikami ochrony 
– zapewni Zamawiający i udostępni pasmo radiowe, 

 telefon komórkowy.  
2) Wyposażenie dodatkowe: 

 latarka typu mini Maglite lub równoważną w pokrowcu 

 podręczny pakiet medyczny w pokrowcu w tym rękawiczki lateksowe 

 

7. Wyposażenie indywidualne pracowników ochrony wchodzących w skład Grupy Interwencyjnej: 

1. Środki przymusu bezpośredniego t.j.: 

 paralizator elektryczny, 

 pałka wielofunkcyjna, 

 kajdanki. 

2. Środki łączności bezprzewodowej: 

 radiotelefon osobisty do bezprzewodowej łączności, pomiędzy pracownikami ochrony 

 zestaw mikrofonowo słuchawkowy do radiotelefonu. 

 

8. Wyposażenie, umundurowanie oraz wygląd zewnętrzny pracowników ochrony: 

Wykonawca zobowiązany jest aby wszyscy pracownicy ochrony fizycznej wchodzący w skład ochrony 

Obiektu posiadali jednolite, estetyczne i oznakowane umundurowania (ciemne materiałowe spodnie, 

koszule jednobarwne w jasnym stonowanym odcieniu, ciemny krawat, ciemne obuwie), imienny 

identyfikator, w którym będzie zawarte: zdjęcie, imię, nazwisko oraz nazwa firmy ochrony, 

umieszczony w widocznym miejscu. Ubranie musi być czyste, wyprasowane i nie wypłowiałe. 

Niedozwolone jest posiadanie przez osobę wykonującą usługę ochrony „ozdób” – biżuterii w części 

twarzowej.   

 

9.  Ochrona imprez masowych  

W zakres ochrony imprez masowych wchodzi:  

1) Pilnowanie mienia organizatora imprezy przy montażu i demontażu techniki estradowej oraz  
w trakcie trwania imprezy masowej, zgodnie z ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie 
imprez masowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1160 z późn. zm.).  

2) Ochrona fizyczna imprezy masowej przez pracowników służby porządkowej oraz pracowników 
służby informacyjnej, w ilości zgodnej z wymaganiami ustawy.  

3) Zapewnienie kierownika do spraw bezpieczeństwa posiadającego zaświadczenie o ukończeniu 
szkolenia uprawniającego do podjęcia zatrudnienia przy wykonywaniu zadań kierownika ds. 
bezpieczeństwa na imprezach masowych. 

4) Przygotowanie zgodnie z wymogami przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych 
dokumentacji imprezy masowej, tj.  

- Instrukcji Ochrony,  

- Instrukcji postępowania na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia wraz  

z opiniami rzeczoznawcy ppoż.,   
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- czytelnego planu graficznego zabezpieczenia imprezy masowej w wersji papierowej  

i elektronicznej,  

- Uzyskanie wymaganej ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych pozytywnej opinii Policji, 

Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego i Inspektoratu Sanitarnego stanowiącej załącznik  

do wniosku o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej, 

O planowanym terminie imprezy masowej Zamawiający powiadomi najpóźniej na dwa miesiące 

przed planowanym terminem imprezy, 

5) Wyposażenie pracowników służb informacyjnych porządkowych: jednolite mundurowanie, 
spodnie ciemnego koloru, koszulki w takim samym kolorze dla wszystkich pracowników  
z oznaczeniem nazwy firmy, imienny identyfikator ze zdjęciem. 

6) Planowane są dwie imprezy masowe: w czerwcu na 5 tys osób oraz we wrześniu na 10 tys osób, 
przy czym są to dane informacyjne mogą ulec zmianie. 

7) O planowanym terminie imprezy masowej Zamawiający poinformuje co najmniej na dwa 
miesiące przed jej terminem.  
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Załącznik nr 2 do Ogłoszenia 

 

 

Oświadczenie 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

 
 

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………….………………………………………………………………….…………….. 

Adres: ……………………………………………………………………………………..…………….……………………………………………. 

 

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/US/2018 pod nazwą: 
„Usługa ochrony fizycznej osób i mienia w Katowice Miasto Ogrodów – Instytucji Kultury  
im. Krystyny Bochenek”, prowadzonego przez Katowice Miasto Ogrodów – Instytucję Kultury  
im. Krystyny Bochenek.  
 

Informacja dotycząca Wykonawcy: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego  

w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w rozdz. III, dotyczące:  

a) zdolności technicznej i zawodowej. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

                 ………………………………………… 

(podpis) 
 

Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów:1 

  

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

zamawiającego w rozdz. III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących zdolności 

technicznej i zawodowej, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: …….…………………….. 

..……………………………………………………………………………………………….…………………….……………………………………..,  

w następującym zakresie…………………..…………………………………………………………………………………………………… 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

                                                           
1 Wypełnić, jeśli dotyczy – tzn. jeśli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, w celu wykazania spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu. 
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         ………………………………………… 

(podpis) 

 

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 ………….……. r.  

 

 

 

         ………………………………………… 

    (podpis)  
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Załącznik nr 3  do Ogłoszenia 
 

 

Oświadczenie 
o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania   

 
 

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………….………………………………………………………………….…………….. 

Adres: ……………………………………………………………………………………..…………….……………………………………………. 

 

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/US/2018 pod nazwą: 
„Usługa ochrony fizycznej osób i mienia w Katowice Miasto Ogrodów – Instytucji Kultury  
im. Krystyny Bochenek”, prowadzonego przez Katowice Miasto Ogrodów – Instytucję Kultury  
im. Krystyny Bochenek.  
 
Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

        ………………………………………… 
(podpis) 

 

Self – cleaning (jeżeli dotyczy) 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. ………. ustawy Pzp*. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie 

art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  

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

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

* (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-

14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

        ………………………………………… 
   (podpis) 
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B. Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca:2 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj.: ………………………………………….………………………* nie podlega/ją wykluczeniu 

z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

*(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 
        ………………………………………… 

(podpis) 
 

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 ………….……. r.  

 

        ………………………………………… 
(podpis) 

 

 
 
 
 
 

                                                           
2 Wypełnić, jeśli dotyczy – tzn. jeśli Wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu, w celu spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu. 
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Załącznik nr 4  do Ogłoszenia 

 

 
Wykaz osób 

składany na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej w postępowaniu prowadzonym  
w trybie przetargu nieograniczonego nr  ZP-4/US/2018 pod nazwą: „Usługa ochrony fizycznej osób i mienia w Katowice Miasto Ogrodów – Instytucji 
Kultury im. Krystyny Bochenek”, prowadzonego przez Katowice Miasto Ogrodów – Instytucję Kultury im. Krystyny Bochenek. 
 
 

 
L.p. 

 
Imię i nazwisko 

 
Stanowisko/ 

zakres 
wykonywanych 

czynności 

Biegła znajomość 
języka angielskiego 

TAK/NIE  
wskazać rodzaj  

i numer certyfikatu 

Posiadane kwalifikacje 
zawodowe 

/uprawnienia 
wskazać dokładny zakres i nr 

uprawnień 

Doświadczenie zawodowe 
wykazać: doświadczenie zawodowe  

w latach, oraz wymienić zakres 
wykonywanych obowiązków oraz rodzaj 

chronionego obiektu – dotyczy 
pracowników ochrony, zgodnie z 

wymaganiami ogłoszenia, wskazać 
imprezy masowe oraz ilość uczestników – 

dotyczy kierownika bezpieczeństwa 

 
Informacja 

o podstawie 
do dysponowa
nia osobami3 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwalifikowany 

pracownik 

ochrony 

    

2. 

 
Kwalifikowany 

pracownik 

ochrony 

    

3. 

 
Kwalifikowany 

pracownik 

ochrony 

    

                                                           
3 Podstawa dysponowania osobami – bezpośrednie – zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia lub pośrednie – w postaci zasobu innego podmiotu 
W przypadku dysponowania osobami innych podmiotów, do oferty należy dołączyć pisemne zobowiązania tych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. 
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4. 

 
Kwalifikowany 

pracownik 
ochrony 

    

5. 

 
Kwalifikowany 

pracownik 
ochrony 

    

6. 

 

Pracownik 
ochrony 

Nie dotyczy 

   

7. 

 

Pracownik 
ochrony 

Nie dotyczy 

   

8. 

 

Pracownik 
ochrony 

Nie dotyczy  

   

9. 

 

Pracownik 
ochrony 

Nie dotyczy  

   

10. 
 

Pracownik 
ochrony 

Nie dotyczy  
   

11. 
 

Kierownik ds. 
bezpieczeństwa  

    

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

data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej osoby  
upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik nr 5  do Ogłoszenia 
 
 

Wykaz usług 
składany na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej w postępowaniu prowadzonym  
w trybie przetargu nieograniczonego nr  ZP-4/US/2018 pod nazwą: „Usługa ochrony fizycznej osób i mienia w Katowice Miasto Ogrodów – Instytucji 
Kultury im. Krystyny Bochenek”, prowadzonego przez Katowice Miasto Ogrodów – Instytucję Kultury  im. Krystyny Bochenek 

 

Lp. 

Przedmiot zamówienia 
Wskazać: rodzaj chronionego obiektu, ilość 

pracowników na zmianie, rodzaj pracowników – 
dotyczy ochrony obiektu; rodzaj obiektu i ilość 

uczestników – dotyczy imprez masowych   

Terminy wykonania 
(od-do w układzie  dd-mm-rrrr) 

Wartość usług w zł brutto 
Odbiorca 

(nazwa, adres) 

1 

    

2 

    

3 

    

4 

    

 
 

 

............................................................................................. 
data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej osoby upoważnionej 

 do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik nr 6  do Ogłoszenia 

 
 

Umowa 
(wzór) 

 
zawarta w Katowicach w dniu ………………… pomiędzy: 

Katowice Miasto Ogrodów  - Instytucją Kultury im. Krystyny Bochenek, plac Sejmu Śląskiego 2, 

40 - 032 Katowice, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Wydział Kultury Urzędu 

Miasta Katowice pod nr RIK/K-ce/KMO-IK/16/16, numer REGON: 363634404, numer NIP: 954-27-62-

461,  

którą reprezentuje:  

Piotr Zaczkowski- Dyrektor  

zwaną dalej Zamawiającym lub KMO  

a 

………………………………………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą, 

 
 
Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w zamówienia na usługę społeczną, nr referencyjny: ZP-4/US/2018, pn.: 
„Usługa ochrony fizycznej osób i mienia w Katowice Miasto Ogrodów – Instytucji Kultury im. Krystyny 
Bochenek” zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej zwanej ustawą Pzp. 
 
 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. W oparciu o dokumentację postępowania nr ZP-4/US/2018 oraz ofertę złożoną przez Wykonawcę 

w tym postępowaniu Zamawiający na podstawie niniejszej umowy, zwanej dalej Umową, 

powierza a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi polegającej na całodobowej 

ochronie fizycznej osób i mienia obiektu Katowice Miasto Ogrodów – Instytucji Kultury im. 

Krystyny Bochenek (zwanej dalej KMO) oraz ochronie imprez masowych organizowanych przez 

Zamawiającego na terenie miasta Katowice realizowanej w formie bezpośredniej ochrony 

fizycznej (zwanej dalej Przedmiotem umowy). 

2. Obiekt, o którym mowa w ust. 1 znajduje się przy placu Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice, 

składa się z 5 kondygnacji naziemnych i 2 podziemnych. Jego konstrukcja jest konstrukcją 

murowaną. Stan konstrukcji należy ocenić jako dobry. Powierzchnia obiektu wynosi: 16 775,85m2. 

Obiekt pełni funkcję użytkowo-publiczną.  

3. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot umowy z należytą starannością, 

a w szczególności: 
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1) zgodnie z właściwymi dla przedmiotu umowy przepisami prawa, a w szczególności przepisami 

Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2017 r. poz. 2213 z późn. zm.), 

zwaną dalej ustawą o ochronie osób i mienia oraz ustawą z dnia 20 marca 2009 r.  

o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1160 z późn. zm.) oraz aktami 

wykonawczymi wydanymi na podstawie ww. ustaw; 

2) przepisami wewnętrznymi obowiązującymi w obiekcie, w tym instrukcją bezpieczeństwa 

pożarowego;  

3) zgodnie z postanowieniami ogłoszenia oraz treścią złożonej przez Wykonawcę oferty; 

4) w sposób zgodny z zasadami wiedzy technicznej oraz przyjętymi zwyczajami; 

5) przestrzegając koniecznych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasad 

przeciwpożarowych.  

3. Wykonawca oświadcza, iż posiada Koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, wydaną przez 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie przepisów ustawy o ochronie osób  

i mienia ważną przez okres obowiązywania Umowy,  o którym mowa w §5 Umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że urządzenia (w tym środki przymusu bezpośredniego) użyte przez niego 

do wykonywania przedmiotu umowy dopuszczone są do używania w rozumieniu obowiązujących 

przepisów prawa.  

5. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę fachową, doświadczenie i dysponuje 

potencjałem technicznym oraz pozwoleniami wymaganymi przez przepisy prawa w dziedzinach 

związanych z wykonaniem niniejszej usługi, a także iż dysponuje odpowiednim personelem 

i odpowiednimi środkami gwarantującymi profesjonalną realizację Umowy. 

6. Wykonawca będzie realizował zamówienie z udziałem podwykonawców w zakresie 

…………………../Wykonawca będzie realizował zamówienie samodzielnie4.  

7. Zmiana sposobu realizacji zamówienia z samodzielnej realizacji na realizację z udziałem 

podwykonawców oraz zmiana zakresu czynności powierzonych podwykonawcom nastąpić może 

zgodnie z zasadami określonymi w §11 ust. 2 pkt 3) Umowy. 

8. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy w całości lub w części innym 

osobom (podwykonawcom) bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

9. Podwykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy dalszym podwykonawcom 

bez pisemnej zgody Zamawiającego i Wykonawcy. 

10. Za działania i zaniechania podwykonawcy (-ów) Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak 

za własne działania i zaniechania.  

 

§2 

Osoby upoważnione do kontaktów w sprawie realizacji umowy 

1. Zamawiający upoważnia do kontaktów z Wykonawcą w zakresie realizacji przedmiotu umowy 

…………………..  tel.: ………………………..; e-mail: ……………………………..w zakresie ochrony obiektu oraz 

…………………………….. tel.: ………………………………….; e-mail: ………………………… w zakresie ochrony 

imprez masowych.  

                                                           
4 Zgodnie z ofertą Wykonawcy.  
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2. Wykonawca upoważnia p. …………………… do kontaktów z Zamawiającym; tel.: ………………, e-mail: 

………………., adres do korespondencji: ………………………………., będącego odpowiedzialnym za 

koordynację realizacji umowy.  

3. Ewentualna zmiana osób, o których mowa w ust. 1 lub 2 wymaga pisemnej notyfikacji Strony 

dokonującej zmiany. 

§3 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiot zamówienia w zakresie ochrony fizycznej obiektu KMO realizowany będzie przed 

jednego kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej ze znajomością języka angielskiego oraz 

jednego pracownika ochrony fizycznej na jednej zmianie. 

2. Usługa, o której mowa w ust. 1 polega na świadczeniu 24 godziny na dobę w dni powszednie, 

soboty, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy usługi polegającej na ochronie fizycznej 

obiektu KMO, ochronę ludzi i rzeczy znajdujących się w nim, ze szczególnym uwzględnieniem 

ochrony dzieł prezentowanych w galeriach. 

3. Przedmiot zamówienia w zakresie ochrony fizycznej imprez masowych realizowany będzie przez 

pracowników ochrony fizycznej w ilości odpowiadającej organizowanej imprezie, o czym 

Wykonawca będzie informowany co najmniej na 2 miesiące przed planowanym terminem 

imprezy.  

4. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia 

wszelkich procedur związanych ze zgłoszeniem imprezy masowej, w imieniu Zamawiającego, na 

podstawie przepisów o organizacji imprez masowych. 

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.  

 

§4 

Ubezpieczenie Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada opłaconą polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

deliktowej i kontraktowej (dalej: polisa OC) z tytułu prowadzonej działalności z zakresem 

ubezpieczenia zgodnym z przedmiotem Umowy, ważną przez okres realizacji umowy, o którym 

mowa w §5 Umowy z sumą gwarancyjną co najmniej 10.000.000,00 PLN (słownie: dziesięć 

milionów złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

2. Wykonawca zobowiązany jest, najpóźniej do 7 dni od zawarcia Umowy, dostarczyć 

Zamawiającemu kserokopię polisy, o której mowa w ust. 1, poświadczoną za zgodność  

z oryginałem przez Wykonawcę, wraz z dowodem jej opłacenia, tj. dowodem opłacenia całości 

składki lub wszystkich rat składki wymaganych do dnia zawarcia Umowy. W razie niedochowania 

tego obowiązku Zamawiający może odstąpić od Umowy, zgodnie z postanowieniami §10 ust. 1 pkt 

2) lit. f. Jeżeli polisa opłacana jest w ratach, wówczas Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

dowód uiszczenia kolejnej raty w terminie do 7 dni od jej uiszczenia. 

3. W przypadku upływu terminu ważności polisy OC, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,  

w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 

niezwłocznie, jednak nie później niż na 7 dni przed upływem ostatniego dnia obowiązywania 

poprzedniej polisy, kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę wznowionej 
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polisy OC wraz z dowodem jej opłacenia. W razie niedochowania tego obowiązku Zamawiający 

może odstąpić od umowy, zgodnie z postanowieniami §10 ust. 1 pkt 2) lit. f. 

 

§5 

Termin realizacji 

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy począwszy od daty jej zawarcia, 

jednak nie wcześniej niż od  30.04.2018 r. godz. 19:00 do dnia 31.12.2018 r., godz. 12:00 lub  

do wyczerpania kwoty, na jaką została zawarta umowa. 

 

§6 

Nadzór 

1. Przedstawiciel Zamawiającego nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek 

zobowiązań wynikających z Umowy. 

2. Jeżeli zajdzie konieczność wydania polecenia ustnego, Wykonawca powinien zastosować się 

do tego polecenia, a osoba wskazana w §2 ust. 1 lub inna osoba uprawniona pisemnie przez 

Dyrektora KMO potwierdzi w formie pisemnej wydane ustne polecenie niezwłocznie po jego 

wydaniu. 

3. Osoba wskazana w §2 ust. 1 w czasie trwania usługi jest uprawniona do działań wynikających z 

przepisów prawa, a w szczególności: 

1) kontrolowania zgodności świadczenia usługi z umową; 

2) kontrolowania jakości świadczenia usługi; 

3) kontrolowania przestrzegania przepisów bhp i p. poż; 

4) kontrolowania rozliczeń finansowych świadczonej usługi – sprawdzania i zatwierdzania faktur 

częściowych; 

5) opiniowania wszelkich wniosków składanych do Zamawiającego przez Wykonawcę. 

4. Wykonawca zastosuje się do wszelkich poleceń i instrukcji wynikających z zakresu uprawnień 

osoby wskazanej w §2 ust. 1 lub osoby pisemnie upoważnionej przez Dyrektora KMO, związanych 

z wykonywaną usługą.  

§7 

Wynagrodzenie 

1. Z tytułu należytego wykonywania Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie  

w wysokości nie przekraczającej …………………. zł brutto (słownie: ………………….), zwane dalej 

Wynagrodzeniem. 

2. Koszt jednej roboczogodziny brutto: 

1) pracownika ochrony wynosi: ………………….. zł,  

2) kwalifikowanego pracownika ochrony ze znajomością języka angielskiego wynosi ……………… zł 

3) kierownika ds. bezpieczeństwa wynosi: ……………………….. zł, 

4) pracownika służby interwencyjnej: …………………………….. zł, 

5) pracownika służby porządkowej: ………………………………… zł, 

6) koszt przyjazdu grupy interwencyjnej: ……………………… zł.  
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3. Wynagrodzenie Wykonawcy za ochronę obiektu KMO rozliczane będzie za okresy miesięczne 

(miesiąc kalendarzowy), przy czym wynagrodzenie miesięczne będzie sumą iloczynów ceny 

jednostkowej roboczogodziny pracownika ochrony danego rodzaju oraz liczby godzin pracy 

pracownika danego rodzaju w danym miesiącu rozliczeniowym. Wynagrodzenie Wykonawcy za 

ochronę imprez masowych będzie rozliczane za każdą imprezę osobno i będzie sumą iloczynów 

ceny jednostkowej roboczogodziny pracownika służby porządkowej/informacyjnej oraz liczby 

godzin pracy podczas imprezy masowej. W przypadku nie wykorzystania całości kwoty, o której 

mowa w ust. 1 Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.  

4. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Umowy, przy czym każdorazowo 

Zamawiający zapłaci Wynagrodzenie wyłącznie za prawidłowo wykonany i odebrany bez 

zastrzeżeń Przedmiot Umowy. Wynagrodzenie wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy 

wobec Zamawiającego związane z realizacją Umowy. Wykonawcy nie przysługuje zwrot 

od Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów, opłat i podatków poniesionych przez 

Wykonawcę w związku z realizacją Umowy. Wynagrodzenie jest stałe i nie podlega waloryzacji 

w trakcie całego okresu obowiązywania Umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, iż kalkulacji ceny zaproponowanej w ofercie dokonał z zachowaniem 

należytej staranności i z uwzględnieniem wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ 

na realizację przedmiotu umowy. 

6. Każdorazowo podstawą do wystawienia faktury VAT jest podpisany przez Zamawiającego bez 

zastrzeżeń protokół odbioru za dany miesiąc. 

7. Każdorazowo wynagrodzenie miesięczne, będzie płatne Wykonawcy po zakończeniu danego 

miesiąca, w którym realizowane były usługi na podstawie protokołu odbioru podpisanego bez 

zastrzeżeń ze strony Zamawiającego oraz prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

8. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 

na fakturze w ciągu 30 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej 

faktury. 

9. Za datę dokonania zapłaty przyjmie się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

10. W razie opóźnienia w płatności Wykonawca ma prawo żądać zapłaty ustawowych odsetek. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wystawionej faktury VAT na adres Zamawiającego. 

12. Wykonawca nie może dokonać cesji jakichkolwiek wierzytelności wynikających z Umowy na rzecz 

osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§8 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy gwarantujące zgodne z Umową wykonanie 

przedmiotu umowy ustala się w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w §7 ust. 1 

Umowy, w kwocie ………………………… zł.  

2. Wykonawca oświadcza, iż wniósł zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 przed zawarciem 

Umowy w formie …………………………………..  
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3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

4. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wykonania zamówienia 

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

5. Ewentualna, dokonana przez Wykonawcę, zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, dla której nie jest konieczna zgoda Zamawiającego, wymaga pisemnej notyfikacji 

ze strony Wykonawcy. 

6. Pozostałe kwestie związane z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy reguluje ustawa 

Prawo zamówień publicznych. 

 

§9 

Kary umowne 

1. Bez względu na to, czy Zamawiający doznał szkody, w przypadku niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu następujące kary 

umowne: 

1) z tytułu nieuzasadnionego wezwania Grupy Interwencyjnej – w wysokości 0,5% kwoty, 

o której mowa w §7 ust. 1 Umowy; 

2) z tytułu rozwiązania lub odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

w szczególności z powodów określonych w §10 ust. 1 - w wysokości 20% kwoty, o której 

mowa w §7 ust. 1 Umowy.  

3) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, dla którego Zamawiający lub Strony ustaliły termin 

realizacji – w wysokości w wysokości 0,5% kwoty, o której mowa w §7 ust. 1 Umowy za każdy 

dzień opóźnienia; 

4) za naruszenie któregokolwiek z obowiązków Wykonawcy nie wymienionych w pkt 7 poniżej  

Umowy – w wysokości 0,5% kwoty, o której mowa w §7 ust. 1 Umowy; 

5) nie wywiązywania się z postanowień umowy w zakresie czasu dojazdu grupy interwencyjnej – 

w wysokości 0,5% kwoty, o której mowa w §7 ust. 1 Umowy za każde jedno zdarzenie 

polegające na nie wywiązaniu się z postanowień umowy w zakresie czasu dojazdu grupy 

interwencyjnej; 

6) z tytułu niedopełnienia wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących czynności  

o których mowa w §1 ust. 1 na podstawie umowę o pracę, w szczególności  

za nieprzedłożenie oświadczenia, o którym mowa w § 12 ust. 3 lub dokumentów, o których 

mowa §3 ust. 4 w lub przedłożenia kopii umów o pracę w liczbie mniejszej niż wynikająca  

z oświadczenia, o którym mowa w §12 ust. 3 – 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 wykonujących czynności, o których mowa  

w §12 ust. 1 na podstawie umowy o pracę) - za każde zdarzenie w okresie realizacji umowy, 

za każdą osobę wykonującą czynności, o których mowa w §12 ust. 1, dla której Wykonawca 

nie przedłoży kopii zawartych umów o pracę; 

7) z tytułu uchybienia Wykonawcy polegającego na: 

a) pozostawieniu stanowiska pracy bez ochrony; 
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b) przebywaniu na posterunku w stanie uniemożliwiającym prawidłowe wykonywanie 

obowiązków ochrony, w szczególności pod wpływem alkoholu bądź środków 

odurzających; 

c) nieprawidłowym prowadzeniu dokumentacji; 

d) spożywaniu alkoholu przez pracowników ochrony na terenie ochranianego obiektu; 

e) naruszeniu przez pracowników obowiązujących przepisów ustaw mających wpływ 

na skuteczność ochrony; 

f) nieprawidłowym wyposażeniu i umundurowaniu pracowników oraz niesprawności 

technicznej środków łączności i środków wspomagania ochrony; 

g) wyznaczeniu do realizacji zadań ochronnych mniejszej ilości pracowników ochrony 

niż to wynika z zapisów Umowy; 

h) wydaniu przez pracowników ochrony kluczy do użytku bieżącego do pomieszczeń 

służbowych osobie nieupoważnionej, 

i) nieprzestrzeganiu innych zapisów ogłoszenia oraz instrukcji, procedur i zarządzeń 

obowiązujących na terenie chronionego obiektu  i Umowy, 

j) powierzenia wykonywania Umowy podwykonawcy bez pisemnej zgody 

Zamawiającego (kara naliczana jest za każdy dzień naruszenia), 

- w wysokości 1% wynagrodzenia określonego w §7 ust. 1 Umowy za każde ww. uchybienie. 

2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może żądać odszkodowania 

na zasadach ogólnych.  

3. Kary umowne należne Zamawiającemu z tytułu Umowy zostaną potrącone, wedle uznania 

Zamawiającego, z wynagrodzenia Wykonawcy bądź z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

4. Jeżeli kara umowna nie może zostać uiszczona zgodnie z postanowieniami ust. 3, Wykonawca 

zapłaci należność z tytułu kary umownej na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w nocie 

obciążeniowej, w terminie 14 dni od daty jej wystawienia. 

5. Kary umowne mogą być ze sobą kumulowane. Dotyczy to także kary umownej za odstąpienie 

od umowy oraz rozwiązanie umowy z innymi karami umownymi.  

 

§10 

Rozwiązanie umowy 

1. Poza przypadkami przewidzianymi w innych przepisach prawa oraz postanowieniach niniejszej 

umowy Zamawiający ma prawo wedle własnego uznania zachowując prawa 

i roszczenia przeciwko Wykonawcy rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym  

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o którejkolwiek z poniższych okoliczności: 

1) dalszej realizacji Umowy niezgodnie z zapisami Umowy, dokumentacji przetargowej lub 

oferty złożonej w postępowaniu, pomimo wcześniejszego wezwania Wykonawcy do 

usunięcia naruszeń w tym zakresie, lub 

2) rażącego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków  wynikających z Umowy, w szczególności 

w przypadku, gdy: 
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a) Wykonawca nie podjął realizacji zadania w ciągu jednego dnia od ustalonej daty 

rozpoczęcia świadczenia usługi objętej Umową; 

b) Wykonawca (w tym osoby zaangażowane do realizacji przedmiotu umowy)  nie wykonuje 

lub nagminnie niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z Umowy; 

c) Wykonawca został postawiony w stan likwidacji; 

d) Wykonawca zawiesił prowadzoną działalność;  

e) Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu kopii którejkolwiek z polis, o których mowa 

odpowiednio w  §4 ust. 2 i ust. 3 Umowy (lub dowodu jej opłacenia) w terminie dłuższym 

niż 5 dni od wyznaczonego terminu lub przedstawił polisę na kwotę niższą niż 

10.000.000,00 PLN.  

f) Wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiający 

doznał szkody w większym rozmiarze, lub kolejny raz dokonał szkody bez względu na jej 

rozmiar. 

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 odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. Wykonawca ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 

z tytułu wykonania części Umowy. 

3. Odstąpienie od Umowy winno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

 

 

§11 

Zmiany umowy 

1. Zmiana treści Umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 144 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu 

skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.  

2. Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy 

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, wyłącznie 

w sytuacji: 

1) ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowiązywania Umowy, przy czym 

wartość Umowy, o której mowa w §7 ust. 1 Umowy nie ulegnie zwiększeniu, 

2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ 

na realizację zamówienia,   

3) ewentualnej zmiany sposobu realizacji zamówienia z samodzielnej realizacji przez 

Wykonawcę na realizację z udziałem podwykonawców, zmiany zakresu czynności 

powierzonych podwykonawcom. W przypadku, gdy dotychczasowy podwykonawca swoimi 

zasobami potwierdzał spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, 

nowy podwykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu w takim samym 

zakresie jak dotychczasowy podwykonawca tj. pozwalające spełnić warunki udziału 

w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Ogłoszeniu, 
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4) zmiana powierzchni podlegającej ochronie, z zastrzeżeniem że powierzchnia nie ulegnie 

zwiększeniu, 

5) stałej zmiany ilości pracowników ochrony fizycznej na zmianie w uzasadnionych sytuacjach, 

w tym zarówno jej zwiększenia jak i zmniejszenia, z tym zastrzeżeniem że maksymalna ilość, 

o którą można zmniejszyć lub zwiększyć liczbę pracowników to 2 osoby na jednej zmianie 

w stosunku do ilości określonych w §3 ust. 1 Umowy.  

 

 

§12 

Pracownicy Wykonawcy  

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, aby wszystkie 

czynności ochrony fizycznej osób i mienia oraz imprez masowych były wykonywane przez osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).  

2. Wykonawca musi zatrudniać wyżej wymienione osoby na podstawie umowy o pracę,  

a w przypadku rozwiązania umowy przez osobę zatrudnioną lub przez pracodawcę, Wykonawca 

zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na to miejsce innej osoby.  

3. Najpóźniej w dniu przystąpienia do realizacji umowy Wykonawca doręczy Zamawiającemu 

oświadczenie potwierdzające, że wymagane przez Zamawiającego czynności, o których mowa  

w ust. 1, będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz  

z oznaczeniem liczby tych osób odpowiadających poszczególnym rodzajom czynności, 

określeniem rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu. Oświadczenie powinno określać podmiot, 

w imieniu którego oświadczenie jest składane (odpowiednio Wykonawca lub Podwykonawca) 

oraz być opatrzone datą i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania tego podmiotu.  

4. Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do realizacji umowy oraz w trakcie jej 

realizacji na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,  

a jeżeli strony nie ustalą innego terminu – w terminie 3 dni roboczych, przedstawić do wglądu 

Zamawiającemu: poświadczone za zgodność z oryginałem (odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę) kopie aktualnych umów o pracę potwierdzających, że czynności o których 

mowa w ust. 1 są wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę, zgodnie z deklaracją 

Wykonawcy lub zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; poświadczoną  

za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę lub kopię dowodu 

potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń.  

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 z wyjątkiem zaświadczenia właściwego oddziału ZUS 

powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (tj. w szczególności pozbawione adresów, nr PESEL pracowników). Imię 

i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, 

rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.  

6. Nieprzedłożenie lub przedstawienie w liczbie mniejszej niż wskazana w oświadczeniu,  

o którym mowa w ust. 3 przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 4  
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w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 4 będzie traktowane jako 

niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników wykonujących czynności z ust. 1 na 

podstawie umowy o pracę.  

7. W ramach czynności kontrolnych przestrzegania wymogu, o którym mowa w art. 29 ust. 3a 

ustawy Pzp, Zamawiający oprócz weryfikacji dokumentów, o których mowa w ust. 3 i 4 jest 

uprawniony także do żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogu lub do przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

 

§13 

1. Wykonawca powierza Zamawiającemu przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu 

objętym niniejszą umową.  

2. Wykonawca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922), które przetwarza 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

3. Zamawiający oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami, w tym należytymi 

zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ww. 

ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych 

osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać 

urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 

r., nr 100, poz. 1024).  

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego tylko i wyłącznie w celu realizacji 

umowy oraz dokonania weryfikacji kosztów związanych z podwyższeniem wynagrodzenia  

za czynności związane z realizacją niniejszej umowy w związku ze zmianami powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa oraz w ramach zatrudniania osób wykonujących czynności,  

w zakresie realizacji zamówienia, o których mowa w §3 ust. 1, na podstawie umowy o pracę.  

5. Zakres przetwarzania obejmuje dokumenty zawierające dane osobowe tj.: pisemne zestawienia 

wynagrodzeń osób zatrudnionych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, listę 

osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 4, zatrudnionych na podstawie umowy  

o pracę oraz kopie aktualnych umów o pracę.  

6. Poprzez przetwarzanie danych rozumie się jakiekolwiek operacje wykonywane na danych 

osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, 

udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.  

7. Zamawiający po wykorzystaniu w celu określonym umową zobowiązuje się usunąć powierzone 

do przetwarzania dane osobowe w sposób trwały i bezpieczny w każdej z form w jakiej zostały 

one przekazane.  

8. Zamawiający zobowiązuje się przed przystąpieniem do przetwarzania powierzonych przez 

Wykonawcę danych wdrożyć i utrzymywać przez czas przetwarzania wszelkie środki  

i zabezpieczenia związane z przetwarzaniem danych, zgodnie z wymaganiami ustawy oraz 

rozporządzenia.  
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9. Zamawiający nie może powierzać przetwarzanie powierzonych przez Wykonawcę danych 

osobowych innym podmiotom.  

10. Zamawiający odpowiada za wszelkie wyrządzone osobom trzecim szkody, które powstały  

w związku z nienależytym przetwarzaniem przez Zamawiającego powierzonych danych 

osobowych. 

 

§14 

Postanowienia końcowe  

1. W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wykonawca nie może bez wcześniejszego uzyskania pisemnego zezwolenia Zamawiającego 

przelewać lub przekazywać w całości albo w części innym osobom jakichkolwiek swych 

obowiązków lub uprawnień wynikających z Umowy. 

3. Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla 

Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
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Załącznik nr 7  do Ogłoszenia 

 
Zamawiający:  
Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek  
plac Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice 

 

 

 
OFERTA 

 
Wykonawca:  

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

ulica: ..................................................................................... kod i miejscowość:................................................... 

województwo: ............................................ NIP:.................................. REGON:...................................................... 

Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż podany powyżej): …………………………………………………………………………. 

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

Osoba upoważniona do kontaktowania się z Zamawiającym: .................................................................................. 

nr telefonu: ..................................... e-mail: ………………………………………….…………………………………………………………… 
 

 
 

Odpowiadając na publiczne ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu nr ZP-4/US/2018 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w ramach zadania p.n.: 

„Usługa ochrony fizycznej osób i mienia w Katowice Miasto Ogrodów – Instytucji Kultury  
im. Krystyny Bochenek” 

 
 
składam/y następującą ofertę: 

1. Oferuję/emy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami i na zasadach określonych 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za następującym wynagrodzeniem: 

 
……………………………..…………………PLN brutto, słownie: …………………………………….………………………….. 

 
Powyższa cena jest obliczona w oparciu o szacunkowe ilości  roboczogodzin (tabela poniżej). 

Należy zsumować iloczyn roboczogodzin oraz ceny za roboczogodzinę.  
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Przedmiotowe zamówienie zrealizujemy według następujących cen jednostkowych:  

 

Nr Pracownik ochrony  

Szacunkowa ilość 

roboczogodzin/przyjazdów 

grupy interwencyjnej 

Cena jednostkowa za 

roboczogodzinę brutto/1 

przyjazd grupy 

interwencyjnej  

A Pracownik ochrony fizycznej 6137 
 

B 
Kwalifikowany pracownik ochrony 
fizycznej 

6137 
 

C Pracownik służby porządkowej  204  

D Pracownik służby informacyjnej  1420  

E Kierownik ds. bezpieczeństwa  16  

F Przyjazd grupy interwencyjnej 3 przyjazdy   

 
2. Ceny określone w pkt 1 obejmują wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 
3. Zobowiązuję/emy się do realizacji przedmiotu zamówienia począwszy od daty zawarcia umowy do dnia 

jednak nie wcześniej niż od 30.04.2018 r. godz. 19:00 do dnia 31.12.2018 r., godz. 12:00 lub do 
wyczerpania kwoty, na jaką zostanie zawarta umowa.  

4. Akceptuję warunki płatności podane we wzorze umowy. 

5. Termin związania ofertą: 30 dni. 

6. Podwykonawcom zamierzam/y powierzyć poniższe części (zakres) zamówienia (należy podać również o ile 
są już wiadome dane proponowanych podwykonawców): ……………………………………………………..…………………. 

7. Zobowiązuje/my się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,  
na warunkach określonych w ogłoszeniu i niniejszej ofercie. 

8. Oświadczam, że zapoznałem się z ogłoszeniem, w pełni akceptuje jego treść, nie wnoszę do niego 
zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty i zobowiązuje się spełnić 
wszystkie wymagania Zamawiającego wymienione w ogłoszeniu.  

9. Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem*?  

TAK/NIE* (*niewłaściwe skreślić). 

10. W trybie art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, iż wybór naszej oferty nie 
będzie/będzie* prowadził do powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 
ustawy o podatku od towarów i usług (*niewłaściwe skreślić).  

Wybór oferty Wykonawcy prowadzi do „powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego”, kiedy 
zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie 
zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT, co może mieć miejsce w przypadku:  

a. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,  

b. importu usług lub towarów,  

c. mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT.)  

W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, wartość tego 
towaru lub usług bez kwoty podatku VAT.  

Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
……………………………………………………………………………………………………………  

oraz wartość tych towarów i usług bez podatku od towarów i usług: ……………..…. zł  
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UWAGA! Powyższe pola zaznaczone kursywą wypełniają wyłącznie Wykonawcy, których wybór oferty prowadziłby  
u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego tzn. kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od 
towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT. 

11. Znając treść przepisu art. 297 § 1 kodeksu karnego: „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, 
od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie 
ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, 
poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania 
wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel 
gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada 
podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, 
pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia 
finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 
miesięcy do lat 5” oświadczam, iż złożone przeze mnie dane oraz informacje są zgodne ze stanem 
faktycznym. 

12. Wraz z niniejszą ofertą składamy: 

nazwa i numer dokumentu      nr strony 

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

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

  

 

 

 

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

data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej osoby 

upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik nr 8 do Ogłoszenia  

 
 

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby 

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/US/2018 pod nazwą: 

„Usługa ochrony fizycznej osób i mienia w Katowice Miasto Ogrodów – Instytucji Kultury  

im. Krystyny Bochenek”, prowadzonego przez Katowice Miasto Ogrodów – Instytucję Kultury  

im. Krystyny Bochenek, oświadczam, co następuje: 
 

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………….………………………………………………………………….…………….. 

Adres: ……………………………………………………………………………………..…………….……………………………………………. 

 

Oświadczenie* 

Działając w imieniu ……………………………………………………..………., zobowiązuję się oddać do dyspozycji 

ww. Wykonawcy następujące zasoby niezbędne na potrzeby wykonania zamówienia i oświadczam,  

że będę brał udział / nie będę brał udziału 5  w realizacji zamówienia: 

l.p. Określenie zasobu: 

1 

 

Zdolność techniczna i zawodowa: *) 

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

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

 

 

          
 

Data i podpis  Wykonawcy  Data i podpis osoby składającej oświadczenie 
  
………………………………………. ……………………………..…………………………………… 

 

 

 

 

 

 

*) Oświadczenie należy dołączyć do oferty tylko w przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów. 

 

                                                           
5 Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 9 do Ogłoszenia  
 
 

Wykaz usług  
składany w celu przyznania punktów w dodatkowym kryterium oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-
4/US/2018 pod nazwą: „Usługa ochrony fizycznej osób i mienia w Katowice Miasto Ogrodów – Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek”, prowadzonego 
przez Katowice Miasto Ogrodów – Instytucję Kultury im. Krystyny Bochenek. 

 

Lp. 

Przedmiot zamówienia 
Wskazać: rodzaj chronionego obiektu, ilość 

pracowników na zmianie, rodzaj pracowników – 
dotyczy ochrony obiektu; rodzaj obiektu i ilość 

uczestników – dotyczy imprez masowych   

Terminy wykonania 
(od-do w układzie  dd-mm-rrrr) 

Wartość usług w zł brutto 
Odbiorca 

(nazwa, adres) 

1 

    

2 

    

3 

    

4 

    

 
 
 

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

data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy 

 


