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Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 
00 – 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 

 
 
 

Biuro Zamówień Publicznych 
tel.: (22) 592-64-20 

e-mail: bzp@krus.gov.pl 
 

 
 

Ogłoszenie o zamówieniu 
Na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019r. poz. 1843), 
 

na  

świadczenie usług w zakresie bezpośredniej, stałej ochrony osób i mienia, monitoringu 

antywłamaniowego i przeciwpożarowego w obiektach C/KRUS  

w podziale na 2 części 

0000-ZP.261.14.2020 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców 

Rozdział II – Wzór Umowy 

Rozdział III – Załączniki do Ogłoszenia (Formularz oferty z załącznikami) 

 
 
 

Warszawa, 2020r. 
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Rozdział I – Instrukcja dla Wykonawców 

 
 
1. Nazwa, adres Zamawiającego oraz tryb udzielenia zamówienia 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Centrala z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 

190, zwana dalej „Zamawiającym” lub „KRUS”, ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego na podstawie art. 138o ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. 

U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

Niniejsze postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z zasadami wskazanymi  

w niniejszym Ogłoszeniu. W sprawach nieuregulowanych odpowiednie zastosowanie mają przepisy 

ustawy Pzp, w tym dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

2.1.    Przedmiotem zamówienia jest: 

Część I  

 świadczenie usług w zakresie bezpośredniej, stałej ochrony osób i mienia, monitoringu 

antywłamaniowego i przeciwpożarowego obiektu C/KRUS przy Al. Niepodległości 190  

w Warszawie. 

Część II 

świadczenie usług w zakresie bezpośredniej, stałej ochrony osób i mienia, monitoringu 

antywłamaniowego i przeciwpożarowego obiektu C/KRUS przy ul. Okrzei 58 w Żyrardowie. 

2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony we wzorach umów,  

dla każdej z części, w Rozdziale II Ogłoszenia. 

2.3. Usługi stanowiące przedmiot zamówienia będą świadczone przez Wykonawcę posiadającego 

certyfikat ISO 9001:2015 lub AQAP lub równoważny. 

2.3.1. Przez certyfikat równoważny Zamawiający rozumie certyfikat wystawiony przez równoważne 

jednostki wykonujące działania z zakresu oceny zgodności, w tym kalibrację, testy, 

certyfikację i kontrolę, akredytowaną zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  

i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008r. ustanawiającym wymagania w zakresie 

akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzenia produktów 

do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L218 z 13.08.2008,  

str. 30). 

2.4. Przedmiot zamówienia został określony wg kodów zawartych we Wspólnym Słowniku Zamówień 

(CPV):    79710000-4 – usługi ochroniarskie 

79711000-1 – usługi nadzoru przy użyciu alarmu. 

 

3. Termin wykonania zamówienia 

Zamówienie realizowane będzie dla: 
Część I -  od dnia 01.02.2021r. do dnia 31.12.2022r. 
Część II – od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2022r. 

 

4. Warunki udziału w postępowaniu  

4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

4.1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1, art. 24 ust. 5 pkt 4)  i pkt 8) ustawy 

Pzp; 
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W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, ocena wymagań określonych  

w ppkt 4.1.1. będzie dla tych Wykonawców dokonana odrębnie. 

 

4.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

 

4.1.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów – 

Dla części I i II - Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca 

wykaże, że posiada aktualną koncesję udzieloną przez właściwego ministra 

na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia. 

 

4.1.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa szczegółowego 

warunku w tym zakresie. 

 

4.1.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej: 

Dla części I i II zamówienia 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych wykonuje, co najmniej 3 usługi bezpośredniej ochrony 

fizycznej osób i mienia obiektu biurowego, w tym jedną o wartości nie mniejszej 

niż 150 000 zł brutto w skali roku, świadczoną przez okres co najmniej 1 roku, 

wykonaną w obiekcie nie mniejszym niż 2000 m². 

 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o złożone 

dokumenty i oświadczenia stosując zasadę spełnia/nie spełnia. 

 

W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, ocena wymagań określonych  

w pkt 4.1.2.3 będzie dla tych Wykonawców dokonana łącznie. 

Warunek wymieniony w ppkt 4.1.2.1 każdy z Wykonawców musi spełnić samodzielnie.   

 

4.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W tym 

celu Wykonawca 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.  

4.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 

zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

4.4. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 
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Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec 

tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.  

4.5. W celu oceny, czy Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, 

będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie 

zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje 

rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć do oferty:  

4.5.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

4.5.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego, 

4.5.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

4.5.4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą. 

4.6. W celu oceny, czy wobec podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega, nie 

zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania, Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić 

dokumenty wskazane w pkt 5.3. odnoszące się do tych podmiotów. 

 

5. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia   

5.1. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 

własne (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Ogłoszenia). Informacje zawarte  

w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

5.1.1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się 

na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych 

podmiotach w ww. oświadczeniu. 

5.1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,  

ww. oświadczenie składa  każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Oświadczenie to musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  

5.2. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, 

czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu 

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W tym celu, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy, 

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień 

złożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. 4.6, 5.3. i 5.8. 

 

5.3. Na potwierdzenie nie podlegania wykluczeniu z postępowania Zamawiający będzie żądał 

od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, następujących dokumentów: 

5.3.1. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 
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potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł 

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

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu;  

5.3.2. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo -  w przypadku wydania takiego wyroku lub 

decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie 

spłat tych należności; 

 

5.4. Dokumenty podmiotów zagranicznych  

5.4.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5.3:  

5.4.1.1. ppkt 5.3.1. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie zalega  

z uiszczaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł 

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz  

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

5.4.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w pkt 5.4.1. zastępuje się je dokumentem zawierającym 

odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do 

jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Wymagania dotyczące daty 

wystawienia dokumentu określone w 5.4.1. stosuje się odpowiednio.   

 

5.5. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  

i konsumentów (wzór oświadczenia zostanie opublikowany przez Zamawiającego na stronie 

internetowej wraz z informacją z otwarcia ofert). W przypadku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje 

potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  
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 Wykonawca nie jest zobowiązany do składania powyższego oświadczenia wraz z ofertą lecz po 

powzięciu wiadomości o okolicznościach warunkujących jego złożenie, zgodnie z przywołanym 

artykułem ustawy.  

 

5.6. Wykonawca w sytuacji zaistnienia podstaw do jego wykluczenia z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 oraz ust. 5 ustawy – Pzp, może przedstawić dowody na to,  

że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności 

udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 

zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 

wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych 

środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 

dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 

Wykonawcy, tzw. self-cleaning. Zamawiający rozpatrzy dowody wykazane wyżej i dokona ich 

oceny w świetle przesłanek wykluczenia Wykonawcy określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 

oraz 16- 20 ustawy oraz ust. 5. 

5.7. Postanowienia określone w pkt. 5.6. nie mają zastosowania wobec Wykonawcy będącego 

podmiotem zbiorowym, wobec którego orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania 

się o udzielenie zamówienia i nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania zakazu. 

5.8. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał 

następujących dokumentów: 

 
5.8.1. W zakresie warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej 

działalności:  

Dla obydwu części: zgodnie z pkt 4.1.2.1. dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień 

do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji, udzielonych 

przez właściwego ministra na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony 

osób i mienia. 

 

5.8.2. W zakresie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie żąda dokumentów. 

 

5.8.3. W zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej: 

5.8.3.1.  Dla obydwu części: Wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy -  w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz 

załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, 

przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego były wykonywane, a jeżeli  

z uzasadnionej przyczyny o obiektywnych charakterze Wykonawca nie jest w 

stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 
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dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykaz 

powinien zawierać usługi na potwierdzenie spełnienia warunków udziału  

w niniejszym postępowaniu (wzór wykazu stanowi Załącznik nr 2 do Ogłoszenia); 

 

5.9. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający 

posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 

ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.). 

 
6. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się  

z Wykonawcami 

6.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w języku 

polskim. 

6.2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 344). 

6.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej 

strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

6.4. W przypadku nie potwierdzenia ze strony Wykonawcy odbioru przesłanych informacji, 

Zamawiający uzna, że wiadomość dotarła do Wykonawcy po wydrukowaniu prawidłowego 

komunikatu poczty elektronicznej. 

6.5. Postępowanie prowadzi Biuro Zamówień Publicznych. Wszelką korespondencję należy przesyłać 

na adres e-mail: bzp@krus.gov.pl lub pocztą na adres Al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa.  

6.6. Uprawnionymi ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami oraz udzielania 

wyjaśnień i informacji jest Biuro Zamówień Publicznych tel. (22) 592-64-20, od poniedziałku do 

piątku w godz. 8:00 – 16:00. 

 
7. Wymagania dotyczące wadium 

7.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium: 

Dla Części I: 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)  

Dla Części II: 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)  

przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub kilku z następujących form: pieniądzu, 

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach 

ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 

pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości   

(Dz. U. z 2020r. poz. 299). Wadium w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy  

Zamawiającego: 27 1130 1017 0019 9015 9220 0003 z adnotacją „wadium na Usługi ochrony dla 

części ………”.  

mailto:bzp@krus.gov.pl


Strona 8 z 52 
 

7.2. W przypadku wadium wnoszonego w innych formach niż pieniądz, należy; oryginał dokumentu 

umieścić w odrębnej kopercie opatrzonej dopiskiem „WADIUM” i złożyć wraz z ofertą, natomiast 

kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty. 

7.3. W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia/gwarancji, poręczenie/gwarancja musi: 

7.3.1. obejmować cały okres związania ofertą; 

7.3.2. być samoistna, nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie; 

7.3.3. zawierać wszystkie przypadki utraty wadium, o których mowa w pkt 7.4 i 7.5; 

7.3.4. podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta/Poręczyciela. 

7.4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 

o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 

oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, 

oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości 

wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

7.5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta 

została wybrana: 

7.5.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 

w ofercie, 

7.5.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

7.5.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

 

8. Termin związania ofertą 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

9. Opis sposobu przygotowywania ofert 

9.1. Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym zgodnie ze wzorem określonym w Rozdziale III. 

9.2. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo /upoważnienie/ do reprezentowania Wykonawcy  

w niniejszym postępowaniu, o ile oferta została podpisana przez osoby nie umocowane do tych 

czynności w dokumentach rejestracyjnych firmy (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność  

z oryginałem przez notariusza) [pełnomocnictwo jest wymagane również, gdy ofertę składają 

podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), a oferta nie jest podpisana przez wszystkich 

członków konsorcjum].  

9.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

9.4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.  

9.5. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie 

składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje zastrzeżone powinny być 

jednoznacznie oznaczone.  

9.6. Każdy Wykonawca może składać oferty w odniesieniu do wszystkich części zamówienia. 

Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części zamówienia, na które zamówienie może zostać 

udzielone temu samemu Wykonawcy. 
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9.7. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie, komputerze lub czytelną inną 

techniką w sposób zapewniający jej czytelność i podpisana przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy. 

9.8. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy  

w sposób pozwalający na ich identyfikację (czytelny podpis lub imienna pieczątka). Zaleca się, aby 

wszystkie strony były parafowane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy. 

9.9. Ewentualne poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem  

i pieczątką osoby upoważnionej do reprezentowania firmy. 

9.10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

9.11. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji 

polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, składane są w oryginale.  

9.12. Dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 9.11., składane są w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

9.13. Poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, 

podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 

dotyczą: 

9.13.1. poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający 

identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię 

dokumentu za zgodność z oryginałem); 

9.13.2. poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej; 

9.13.3. w przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów przez osobę/y, 

której/ych upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentu rejestracyjnego 

Wykonawcy, należy do oferty dołączyć oryginał stosownego pełnomocnictwa lub jego 

kserokopię, poświadczoną przez notariusza,  

9.14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

9.15. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję. 

Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej alternatywne propozycje spowoduje 

odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

 

10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

10.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego na adres: Al. Niepodległości 190, 00-608 

Warszawa, pok. 101 – kancelaria lub drogą pocztową w terminie do dnia 11.08.2020r.  

do godz. 09:30 w zamkniętej  kopercie z pieczątką Wykonawcy i oznaczonej w następujący sposób:  

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Centrala - BZP 

Al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa 

„Oferta na ochronę dla Części ………. ” 

(wpisać nr części) 

  

10.2. Wykonawca może zmodyfikować lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma 

pisemne powiadomienie przed wyznaczonym terminem składania ofert. 

10.3. Powiadomienie o modyfikacji oferty musi być złożone w zamkniętej kopercie oznaczonej pieczątką 

Wykonawcy i dopiskiem „Modyfikacja” . 
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10.4. W przypadku wycofania oferty, zgodnie z pkt 10.2, nie będzie ona otwierana i na wniosek 

Wykonawcy zostanie odesłana. 

10.5. Koperty oznaczone dopiskiem „Modyfikacja” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, 

który wprowadził zmiany i zostaną dołączone do oferty. 

10.6. Zgłoszenia i pisma przesłane faksem nie będą traktowane jako oferty. 

10.7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.08.2020r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w sali 

konferencyjnej „A” - parter. 

 

11. Opis sposobu obliczenia ceny 

11.1. Wykonawca określi ceny ściśle według zapisów zawartych w Ogłoszeniu. 

11.2. Cena musi być podana w złotych polskich (PLN) oraz wyrażona liczbowo i słownie, zgodnie  

z powszechnie przyjętym systemem rachunkowości - w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.  

11.3. Cena określona przez Wykonawcę, powinna zawierać w sobie wszystkie koszty mogące powstać  

w okresie ważności umowy, a także uwzględniać inne opłaty i podatki wynikające z realizacji umowy, 

jak również ewentualne upusty i rabaty. 

11.4. Stawka podatku VAT jest określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów  

i usług (Dz. U. z 2020r. poz. 106 ze zm.). 

11.5. Cena podana w ofercie jest ostateczna i nie może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy. 

11.6. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy – Pzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów  

i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, 

informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

 
12. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 

12.1. Ocena ofert zostanie dokonana odrębnie dla każdej z części w oparciu o następujące 

kryteria wyboru:  

 

C = cena 80 % 

Oferty w kryterium C będą oceniane według następującego wzoru: 

 

    Najniższa zaoferowana cena 

Ilość punktów (C) =  ---------------------------------------------------------------x 80 

           Cena badanej oferty 

 

Maksymalna liczba punktów jaką w tym kryterium otrzyma oferta wynosi 80. 
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Z = zatrudnienie na umowę o pracę 20 % 

 

Dla części I: 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy skierowania do ochrony obiektu 6 pracowników, w tym wskazania 
w Formularzu ofertowym ilu spośród nich będzie zatrudnionych na umowę o pracę – do wyliczeń 
zamawiający bierze pod uwagę zatrudnionych na co najmniej ½ etatu.  
 
Dla Części II: 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy skierowania do ochrony obiektu 3 pracowników, w tym wskazania 
w Formularzu ofertowym ilu spośród nich będzie zatrudnionych na umowę o pracę – do wyliczeń 
zamawiający bierze pod uwagę zatrudnionych na co najmniej ½ etatu.  
 
Uwaga! W przypadku braku wskazania w Formularzu ofertowym liczby pracowników ochrony 

zatrudnionych na umowę o pracę Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie zaoferował 
pracowników na umowę o prace i przyzna Wykonawcy 0 punktów w powyższym kryterium. 

 
Dla każdego Wykonawcy zostanie wyliczony Wskaźnik Etatów wg wzoru: 
 
 
   suma etatów pracowników skierowanych do ochrony 

Wskaźnik Etatów = ---------------------------------------------------- 
          odpowiednio 6 dla części I i 3 dla części II 

 
Następnie zostanie wyliczone Kryterium zatrudnienia wg wzoru: 
 
 
        Wskaźnik Etatów oferty badanej 
Z = ---------------------------------------------  x 20 
 Najwyższy Wskaźnik Etatów  
 
Maksymalna liczba punktów jaką w tym kryterium otrzyma oferta wynosi 20. 
 

Zamawiający spośród ofert ważnych, wybierze Wykonawcę, którego oferta uzyska najwyższy wskaźnik 

wynikowy (N), stanowiący sumę punktów uzyskanych w obu kryteriach oceny ofert, wg wzoru: N= C+Z  

Gdzie : 

N- liczba wszystkich punktów uzyskanych przez badaną ofertę 

C- liczba punktów uzyskanych w kryterium cena oferty 

Z- liczba punktów uzyskanych w kryterium zatrudnienie na umowę o pracę 

 

12.2. Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

12.3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

 
13. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

13.1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do: 
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13.1.1. wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z postanowieniami pkt 14 

Ogłoszenia; 

13.1.2. przekazania dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż wartość umowy. 

13.1.3. przekazania wykazu pracowników delegowanych do realizacji przedmiotu zamówienia 

według wzoru stanowiącego odpowiednio załącznik nr 2 dla części I i załącznik nr 3 dla części 

II do umowy. 

13.1.4. przekazania poświadczonej za zgodność z oryginałem, kopi umowy/umów o pracę 

pracowników ochrony skierowanych do realizacji umowy. Kopia umowy/umów powinna 

zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników  

tj. bez adresów, nr PESEL pracowników. Informacje dotyczące, np. daty zawarcia umowy, 

rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

13.1.5. jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie 

zamówienia, dostarczenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

13.2. Brak spełnienia wymogów określonych w pkt 13.1, w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie, będzie jednoznaczny z odmową podpisania umowy przez Wykonawcę. 

      

14. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

14.1. Wybrany Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny 

całkowitej brutto, najpóźniej w dniu podpisania umowy (dla każdej z Części zamówienia odrębnie). 

14.2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących 

formach: 

14.2.1. pieniądzu; 

14.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

14.2.3. gwarancjach bankowych; 

14.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

14.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy  

z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

14.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez Zamawiającego. 

14.4. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie 

poręczenia/gwarancji: 

14.4.1. z jej treści winno wynikać, iż Poręczyciel/Gwarant gwarantuje nieodwołalnie  

i bezwarunkowo zapłatę wszelkich należności w wypadku niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy, w tym zapłatę należności z tytułu kar umownych na każde pisemne 

żądanie zgłoszone przez Zamawiającego (Beneficjenta). 

14.4.2. winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Poręczyciela/Gwaranta. 

14.5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia  

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 
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15. Wzór umowy 

15.1. Umowy zostaną zawarte według wzoru zamieszczonego w Ogłoszeniu, Rozdział II (dla każdej 

część zamówienia zostanie zawarta oddzielna umowa). 

15.2. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w sytuacji: 

a) wyłączenia części usług z zakresu umowy na skutek sytuacji niemożliwej do przewidzenia przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę przed zawarciem umowy, 

b) zmiany w strukturze i organizacji Zamawiającego, 

15.3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy na podstawie  

art. 142  ust. 5 ustawy. 

 

16. Informacja o podwykonawcach 

16.1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia. 

16.2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.  

16.3. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia nastąpi zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, 

na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

o których mowa w Ogłoszeniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, 

iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 

nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

17. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 
pkt. 6 ustawy. 

 

18. Klauzula informacyjna – RODO 

1. Administrator danych Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
Al. Niepodległości 190 
00-608 Warszawa, 
którą reprezentuje Prezes Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony 
danych 

poczta elektroniczna na adres e-mail: iod@krus.gov.pl,  
poczta tradycyjna na adres: Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego, Al. Niepodległości 190,  
00-608 Warszawa z dopiskiem „Inspektor Ochrony 
Danych”,  
telefonicznie na numer 22 592 64 43  

3. Cele przetwarzania danych przeprowadzenie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na świadczenie usług 

w zakresie bezpośredniej, stałej ochrony osób i mienia, 

monitoringu antywłamaniowego i przeciwpożarowego 

w obiektach C/KRUS  

 nr  0000-ZP.261.14.2020 

mailto:iod@krus.gov.pl
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4. Podstawa przetwarzania danych a) na podstawie przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego, nakładających obowiązki prawne 
na administratora danych osobowych  
(art. 6 ust. 1 lit  c RODO): 

 ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień  publicznych, 

 rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie 
może żądać zamawiający od wykonawcy 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

 ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach, 

b) w związku z koniecznością wykonania umowy  
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO) 

5. Prawnie uzasadniony cel realizowany 
przez administratora (jeżeli 
przetwarzanie odbywa się na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 

Nie dotyczy 

6. Odbiorcy danych Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją 
zamówień publicznych mogą być przekazywane 
podmiotom uprawnionym do ich odbioru zgodnie 
z przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, zgodnie 
z którą postępowanie o udzielenie zamówienia jest 
jawne oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie 
do informacji publicznej;  
dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów 
przetwarzających dane w imieniu administratora 
danych osobowych, posiadających uprawnienia do ich 
przetwarzania 
 

7. Czy dane będą przekazywane do 
państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej? 

Dane osobowe przetwarzane w związku 
z przeprowadzeniem zamówienia publicznego nie będą 
przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej; 

8. Okres, przez który będą przetwarzane 
dane osobowe 

Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, 
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy 
oraz okres przedawnienia roszczeń z tejże umowy. 
Dane osobowe zawarte w dokumentacji księgowej 
i podatkowej będą przechowywane przez okresy 
wymagane w przepisach szczególnych. 
Ponadto okresy przechowywania danych osobowych 
wynikają z aktualnie obowiązujących przepisów 
kancelaryjnych w Kasie oraz przepisów prawa 
powszechnie obowiązującego 
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9. Prawa osoby, której dane są 
przetwarzane 

a) żądania dostępu do swoich danych osobowych 

(w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których 

mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby 

niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może 

żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania 

dodatkowych informacji mających na celu 

sprecyzowanie żądania, w szczególności podania 

nazwy lub daty postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, a w przypadku 

postępowania zakończonego - sprecyzowanie nazwy 

lub daty zakończonego postępowania o udzielenie 

zamówienia,  

b) żądania sprostowania i uzupełnienia danych 

osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania 

lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników),  

c) żądania usunięcia przetwarzanych danych 

osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania nie jest 

obowiązek prawny, 

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych (wystąpienie z tym żądaniem nie 

ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego),   

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – nie 

ma zastosowania, gdyż podstawa prawną 

przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO,  

f)           w zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się 
na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a lub 
art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub na podstawie umowy 
w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO ma Pan/Pani prawo 
do przeniesienia danych, to jest prawo otrzymania 
od Kasy Pani/Pana danych osobowych, 
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym 
formacie informatycznym nadającym się do odczytu 
maszynowego. Pani/Panu przysługuje prawo 
przesłania tych danych innemu administratorowi 
danych lub zażądania, aby Kasa przesłała te dane 
do innego administratora. Zrobienie tego jest możliwe 
tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe, 
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g) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi 

do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych 

10. Z czego wynika konieczność podania 
danych osobowych oraz czy osoba, 
której dane dotyczą, jest zobowiązana 
do ich podania  

Przepisy prawa wskazane w rubryce 4 

11. Konsekwencje niepodania danych 
osobowych 

Podanie danych osobowych w związku udziałem 
w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest 
obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym 
do wzięcia w nim udziału 

12. Czy dane osobowe będą 
wykorzystywane do 
zautomatyzowanego podawania 
decyzji, w tym profilowania 

Nie 

 
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest oświadczyć na 
formularzu ofertowym, że spełnia obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał. 
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Rozdział II   

Wzór umowy / Opis przedmiotu zamówienia 

 

Wzór  Umowy dla cz. I zamówienia 

 

UMOWA NR ………..  

 

W dniu        pomiędzy Skarbem Państwa - Kasą Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego mającą siedzibę w Warszawie przy Al. Niepodległości 190,  
00–608 Warszawa, NIP 526-00-13-054, REGON 012513262, zwaną dalej Zamawiającym 
reprezentowaną przez Pana ……… - Dyrektora Biura Administracji i Inwestycji,  
na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
Nr …./…… 
a  
firmą  ................................................................................................................................................... 
z siedzibą w .......................................................... ul. ................................................................. 
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd …………………….……., pod numerem 
KRS ....................................., NIP ………............,REGON……………………, o kapitale zakładowym: 
……………………zł., i kapitale wpłaconym: ……………………zł. 
lub  
wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej 
prowadzonej przez ……………………………... pod numerem……………………., NIP ……..………..……….., REGON 
…………….…………..., 
reprezentowaną przez:  
1. ............................................................................................................................ 

2. ............................................................................................................................ 

zwaną dalej Wykonawcą,  
w rezultacie wyboru Wykonawcy w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie art. 138o ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) została 
zawarta Umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie bezpośredniej, stałej ochrony osób 
i mienia, monitoringu antywłamaniowego i przeciwpożarowego obiektu Centrali KRUS w Warszawie 
przy Al. Niepodległości 190. 

2. Szczegółowy zakres usługi: 
a) Zapewnienie bezpośredniej, stałej ochrony fizycznej osób i mienia – 2 - osobowa ochrona 

fizyczna (stacjonarna) całodobowa przez 7 dni w tygodniu. 
Zamawiający może dodatkowo zażądać, nie więcej niż ośmiokrotnie w czasie trwania Umowy 
zwiększenia ilości pracowników prowadzących ochronę o kolejnych dwóch w wymiarze 
nie przekraczającym 12 godzin na pracownika. Zgłoszenie takiej konieczności 
wraz ze wskazaniem daty i godzin, w których zwiększenie liczebności pracowników ochrony jest 
konieczne, Zamawiający złoży Wykonawcy nie później niż na 48 godzin przed planowanym 
rozpoczęciem wzmocnienia ochrony. 
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b) Całodobowy monitoring antywłamaniowy, przeciwpożarowy oraz warunków środowiskowych 
budynku realizowany w oparciu o zainstalowane, istniejące urządzenia techniczne.  

c) Zintegrowanie systemu SWiN i systemu przeciwpożarowego oraz podłączenie ich do Centrum 
Monitorowania znajdującego się u Wykonawcy, w oparciu o funkcjonujące urządzenia  
u Zamawiającego oraz poprzez zainstalowanie przez Wykonawcę na swój koszt urządzeń 
do transmisji sygnału systemów alarmowych niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy. 
Konserwacja urządzeń będących własnością Wykonawcy pozostaje po stronie Wykonawcy. 

d) Całodobowa obsługa centrali ppoż. zgodnie z dokumentacją przekazaną przez Zamawiającego. 
e) Sporządzenie (w uzgodnieniu z Zamawiającym) Planu ochrony i przekazanie jednego 

egzemplarza Zamawiającemu w terminie 1 miesiąca od daty objęcia jednostki ochroną. 
Plan powinien zawierać w szczególności opis sposobu świadczenia usług oraz przewidywane 
procedury; sposób prowadzenia usługi ochrony fizycznej, musi przewidywać trasy patrolowe 
pracowników ochrony, wykonywane przez każdego pracownika ochrony nie rzadziej niż raz 
na cztery godziny, uwzględniając każdą kondygnację budynku oraz teren zewnętrzny obiektu  
(co najmniej cztery punkty kontrolne). 

f) Wyposażenie Zamawiającego w techniczne (elektroniczne) środki umożliwiające sporządzenie 
raportu o wykonanych trasach patrolowych poszczególnych pracowników ochrony, 
zawierających datę, godzinę i minutę rejestracji pobytu pracownika ochrony w punkcie 
kontrolnym wskazanym w Planie ochrony obiektu, będącego przedmiotem zamówienia. 

g) Obsługa zainstalowanych w pomieszczeniu Ochrony („Recepcja”) systemów komputerowych 
Kontroli Dostępu (KD) oraz komputerowej rejestracji wydawania kluczy (PC Klucz) w oparciu  
o przekazane przez Zamawiającego „instrukcje”, na sprzęcie komputerowym będącym 
własnością Zamawiającego. 

h) Obecność przy wszelkich pracach wykonywanych przez osoby nie będące pracownikami Centrali 
KRUS na terenie obiektu Centrali, po godzinach pracy i w dni wolne od pracy Centrali. 

i) Obecność przy czynnościach opróżniania kontenera i pojemników na odpady znajdujących się 
na terenie obiektu Centrali KRUS przez firmę zewnętrzną, w szczególności pod względem 
utrzymania porządku po dokonaniu czynności opróżniających. 

j) Potwierdzanie w sposób ustalony z Zamawiającym wywozu odpadów z terenu obiektu Centrali 
KRUS. 

k) Uruchamianie nawadniania trawników przed budynkiem Centrali KRUS w dniach  
i godzinach każdorazowo ustalanych z Zamawiającym. 

l) W przypadkach obfitych opadów deszczu i przewidywanych w związku z tym zagrożeń 
podtopienia bądź zalania budynku, niezwłoczne zabezpieczanie miejsc wskazanych 
przez Zamawiającego przed przedostawaniem się wody do budynku, w sposób ustalony 
przez Zamawiającego. Po ustąpieniu zagrożeń, przywrócenie do stanu sprzed zagrożeń. 

m) W szczególnych sytuacjach zagrożenia chronionego obiektu, pracownicy ochrony zobowiązani 
są do wykonywania dodatkowych zadań wynikających z wewnętrznych uregulowań 
Zamawiającego (w tym wynikających z planu ochrony ppoż, planu ewakuacji). 

n) W szczególnych sytuacjach zagrożenia stref przetwarzania i strefy bezpieczeństwa, gdy liczy się 
czas szybkiej interwencji, ochrona budynku jest w posiadaniu zaplombowanych referentką 
kluczy, karty magnetycznej wraz z kodami dezaktywacji systemu alarmowego oraz procedurą 
postępowania (pracownicy ochrony przejdą praktyczny instruktaż) umożliwiającą im fizyczne 
wejście do stref przetwarzania i strefy bezpieczeństwa w celu zweryfikowania, czy też 
zniwelowania przyczyny potencjalnego problemu. 

o) Zamawiający zastrzega sobie możliwość ciągłego nadzoru nad sprawowaniem ochrony mienia. 
Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia książki dyżurów, do której pracownicy 
Wykonawcy wpisywać będą wszelkie spostrzeżenia, uwagi oraz istotne wydarzenia związane 
ze sprawowaniem ochrony mienia Zamawiającego.  

3. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników ochrony określa Załącznik nr 1 do umowy. 
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§ 2 
Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy zorganizowanie, prowadzenie i nadzorowanie osób 
wykonujących poszczególne czynności przedmiotu zamówienia. W szczególności Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć i zamontować na własny koszt własne środki nadzoru elektronicznego 
nad pracą pracowników ochrony w zakresie wykonywania przez nich tras patrolowych (przynajmniej 
4 punkty kontrolne uzgodnione z Zamawiającym). 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy wyposażenie każdego pracownika ochrony w bezprzewodowe 
urządzenie do cichej sygnalizacji zagrożenia (np. pilot), a także montaż urządzenia do odbioru  
i przekazu sygnału alarmu oraz zapewnienie wsparcia dla pracowników ochrony poprzez co najmniej 
dwuosobową załogę interwencyjną.  

3. Wykonawca zapewnia reakcję grupy interwencyjnej w jak najkrótszym czasie, jednak nie dłuższym 
niż 20 min. O zasadności wezwania załogi interwencyjnej decyduje pracownik ochrony. Wezwanie 
załogi interwencyjnej nie powoduje kosztów po stronie Zamawiającego. Zamawiający będzie mógł 
bezpłatnie, nie częściej niż raz w miesiącu kalendarzowym sprawdzić, bez uprzedzenia sprawność 
urządzenia oraz zmierzyć czas dojazdu załogi interwencyjnej. 

4. Pracownicy ochrony fizycznej powinni być: 
a) jednolicie i estetycznie umundurowani, każdy powinien posiadać min. dwa ciemne garnitury, 

dwie koszule z krótkim rękawem w kolorze białym lub niebieskim, dwie koszule z długim 
rękawem w kolorze białym lub niebieskim, krawat, obuwie wyjściowe, dwie podkoszulki polo  
z widocznym napisem „ochrona” w kolorze ciemnym, bluzę  (polar) w ciemnym kolorze  
z widocznym napisem „ochrona”, spodnie tzw. „bojówki” lub podobne. Dodatkowo Wykonawca 
przekaże m.in. dwie kurtki zimowe dla wszystkich pracowników ochrony. 

b) zaopatrzeni w identyfikatory, zawierające nazwę firmy ochroniarskiej oraz dane personalne 
pracownika ochrony wraz ze zdjęciem. 

c) zaopatrzeni w telefony komórkowe. 
5. Wykonawca, w zakresie ochrony fizycznej, zapewni na każdej zmianie co najmniej 1 pracownika, 

który posiada tytuł „kwalifikowanego pracownika ochrony”, natomiast w zakresie zabezpieczenia 
technicznego - co najmniej 1 - posiadającego tytuł „kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia 
technicznego”. 

6. Wykaz osób wyznaczonych do wykonania bezpośredniej, stałej ochrony fizycznej osób i mienia oraz 
do zintegrowania zabezpieczenia technicznego systemów monitoringu antywłamaniowego i 
przeciwpożarowego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wpisu na listę 
kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej pracownika ochrony zgodnie z przepisami  ustawy 
z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838), zawiera Załącznik nr 2 
do umowy. 

7. Wykonawca w całym okresie świadczenia usługi zobowiązuje się zatrudnić co najmniej ……. osoby 
(zostanie uzupełnione przed zawarciem umowy), o których mowa w ust. 6), na podstawie umów o 
pracę w wymiarach czasu pracy nie mniejszych niż wskazane w ofercie. Wykonawca przedłożył 
Zamawiającemu przed podpisaniem umowy poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów o 
pracę wskazanych pracowników sporządzone zgodnie z wymogami określonymi w ust. 9 pkt b). 

8. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia osób 
na podstawie umowy o pracę. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  

i dokonywania ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 
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c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
9. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przez 
Wykonawcę: 
a) oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać  
w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, 
rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpisu osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu Wykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię umowy/umów  
o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 
oświadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. w 
szczególności bez 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; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę składek 
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za 
ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię dowodu 
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w 
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników; nie podlega anonimizacji imię i 
nazwisko pracownika. 

10. W przypadku powierzenia realizacji części Umowy podwykonawcom mają zastosowanie 
postanowienia zawarte w ust. 7-9. 

11. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, 
Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia działań, polegających w szczególności na zapewnieniu 
zastępstwa, zmianie pełnej obsady lub wymianie pracownika, w nieprzekraczalnym terminie 1 
godziny od powiadomienia w przypadku: 
a) braku pełnej obsady stanowiska ochrony, 
b) rażących uchybień w pełnieniu dyżuru, 
c) stwierdzenia przez Zamawiającego niedyspozycji pracownika ochrony. 

13. W przypadku zmiany przez Wykonawcę pracowników skierowanych do wykonania usługi, 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia do akceptacji Zamawiającemu nowego wykazu 
osób realizujących przedmiot zamówienia w zakresie ochrony fizycznej, najpóźniej w dniu 
zaistnienia zmiany. Do wykazu Wykonawca załącza kopie umów o pracę z osobami nowo 
kierowanymi do ochrony obiektu. Zmiana pracowników skierowanych do wykonania usługi nie 
wymaga sporządzenia aneksu  

14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody powstałe podczas wykonywania 
usługi. 

15. Za prawidłowe zorganizowanie, prowadzenie i nadzorowanie realizacji zamówienia odpowiada 
Wykonawca. 

16. Usługi stanowiące przedmiot zamówienia będą świadczone przez Wykonawcę posiadającego 
certyfikat ........................................................(zostanie uzupełniony zgodnie z ofertą). 



Strona 21 z 52 
 

17. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osoby, 
którymi Wykonawca posługuje się przy realizacji zamówienia, jak również za niewykonanie 
lub nienależyte wykonanie zamówienia. 

18. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów prawa,          
a w szczególności dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

19. Zamawiający bez podania przyczyny może żądać zmiany pracownika ochrony przydzielonego przez 
Wykonawcę. Zmiana pracownika nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga sporządzania aneksu. 

 
§ 3 

Termin realizacji 
1. Usługa ochrony obiektu Zamawiającego będzie świadczona przez Wykonawcę w okresie od dnia 

1.02.2021r. do dnia 31.12.2022r.. 
2. Odbiór budynku będącego przedmiotem ochrony nastąpi z dniem 31.01.2021r. i zostanie 

stwierdzony protokołem podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron. Wzór protokołu 
stanowi Załącznik 3 do umowy. 

3. Przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest do: 
a) zapoznania pracowników wykonujących w jego imieniu usługę ochrony z zakresem obowiązków 

określonych w Załączniku nr 1 do Umowy, 
b) zapewnienia łączności systemów sygnalizacji włamania i napadu Zamawiającego ze stacją 

monitorowania Wykonawcy, 
c) zapoznania się z planem sytuacyjnym chronionego obiektu, dokumentacją techniczną 

systemów ochrony oraz regulaminami obowiązującymi w C/KRUS związanymi ze świadczoną 
usługą ochrony. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do: 
a) udostępnienia Wykonawcy, wszystkich niezbędnych instrukcji i zarządzeń obowiązujących 

na terenie chronionego budynku, 
b) zapoznania Wykonawcy z rozmieszczeniem i zasadami obsługi (w podstawowym zakresie): 

wyłączników głównych prądu, wyłączników ppoż., rozmieszczenia sprzętu ppoż., głównych 
zaworów wodnych, gazowych, wyłączników głównych podtrzymujących napięcie itp., 

c) udostępnienia Wykonawcy telefonu stacjonarnego, z którego będzie mógł korzystać                      
w przypadku konieczności wykonania połączenia ze służbami ratunkowymi, w szczególności  
z Policją, Pogotowiem Ratunkowym, Strażą Pożarną, Pogotowiem Gazowym, 

d) przekazania Wykonawcy imiennej listy osób sprzątających budynek. 
 

§ 4 
Uprawnienia Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wydaną przez właściwego ministra, aktualną koncesję  
na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia (Koncesja Nr ........               
z dnia………., której kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę stanowi 
załącznik nr 5 do Umowy). 

2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do koncesji Wykonawca będzie niezwłocznie informował 
Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia transmisji sygnałów systemów alarmowych 
antywłamaniowego i przeciwpożarowego z dniem rozpoczęcia świadczenia usługi. 

4. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić Wykonawcy dostęp do urządzeń i pomieszczeń obiektu 
Centrali KRUS, w zakresie niezbędnym do realizacji usług.  

5. Ze strony Zamawiającego w zakresie przedmiotu Umowy wyznacza się do kontaktu 
……………….., tel. …………………….  

……………….., tel. ……………………. 

Ze strony Wykonawcy w zakresie przedmiotu Umowy wyznacza się do kontaktu  
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……………….., tel. ……………………. 
6. Zmiany personalne w zakresie, o którym mowa w ust. 5, nie wymagają zmiany Umowy.  

W razie zaistnienia takiej sytuacji należy niezwłocznie poinformować drugą Stronę pisemnie. 
 

 
§ 5 

Wynagrodzenie i warunki płatności 
1. Wynagrodzenie miesięczne z tytułu prawidłowej realizacji Umowy, w tym świadczenia usług 

określonych w § 1, wynosi: ………………........…….. zł netto + VAT ……..% tj. brutto ……………………………. zł 
       /słownie: ……………………………………………………………………… zł. /. 
2. W przypadku, gdy świadczona usługa nie obejmuje pełnego okresu miesięcznego, wynagrodzenie 

jest pomniejszone o ilość stawek dobowych, w których usługa nie była wykonywana. Stawkę 
dobową wylicza się przez podzielenie stawki miesięcznej przez ilość dni w danym miesiącu. 

3. Całkowita wartość umowy nie może przekroczyć: ………………........….. zł brutto /słownie: 
……………………………………………………………………… zł. /, w tym VAT .......... %. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 3, jest wynagrodzeniem ryczałtowym, zawiera wszelkie 
koszty związane z wykonywaniem przedmiotu umowy i wyczerpuje wszystkie roszczenia 
Wykonawcy względem Zamawiającego z tego tytułu.   

5. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy określone w ust. 1 i 3 jest stałe i nie ulegnie zmianie podczas 
realizacji niniejszej umowy, z uwzględnieniem postanowień § 14 ust. 3 i 4. 

6. Podstawą do zapłaty każdej faktury VAT będzie Protokół wykonania usługi podpisany bez zastrzeżeń 
przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Wzór protokołu stanowi 
Załącznik nr 4 do Umowy. 

7. Wynagrodzenie miesięczne będzie płatne w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT za miesiąc poprzedni wraz z dołączonym 
do niej Protokołem wykonania usługi, przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek 
bankowy. 

8. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pomocą platformy 
elektronicznego fakturowania, wszystkie faktury wraz z protokołami odbioru potwierdzającymi 
wykonanie usługi, podpisanymi bez zastrzeżeń, powinny być przekazane na konto użytkownika  
o numerze identyfikacyjnym NIP 5260013054 tj. Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

9. (dotyczy przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z przesyłania faktur VAT  
za pośrednictwem poczty elektronicznej)  
Zamawiający oświadcza, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku  
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.), wyraża zgodę na wystawianie przez 
Wykonawcę faktur VAT, korekt faktur VAT oraz ich duplikatów w formie elektronicznej (w formacie 
PDF) i przesyłanie ich za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bf@krus.gov.pl. Wykonawca 
oświadcza, że adresem z którego będą wysyłane faktury VAT, korekty faktur VAT oraz ich duplikaty 
jest następujący adres: ………………………. 

10. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
11. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję praw związanych z realizacją zamówienia. 
12. Wykonawca zobowiązany jest zamieścić na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej płatności”, 

jeżeli dokumentuje ona czynność podlegającą temu mechanizmowi. 
 

§ 6 
Ubezpieczenie Wykonawcy 

 (zostanie uzupełnione przed podpisaniem umowy) 
1. Dla zabezpieczenia roszczeń z tytułu świadczenia usług objętych Umową Wykonawca przedłożył,  

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię  aktualnej polisy ubezpieczenia OC z dnia ................... 
wystawionej przez ............................................................ z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 
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wartość Umowy, ważnej od dnia ………………. do dnia ................., stanowiącą Załącznik nr 6 do 
niniejszej Umowy. 

2. W przypadku, jeżeli ubezpieczenie OC stwierdzone polisą, o której mowa w ust. 1, nie obejmuje 
pełnego okresu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do kontynuacji ubezpieczenia 
wymienionego w ust. 1 przez cały okres trwania Umowy i przedstawienia Zamawiającemu kopii 
polisy poświadczonej za zgodność z oryginałem najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania 
poprzedniej polisy. 

3. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 2, Zamawiającemu przysługuje prawo 
do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

§ 7 
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

(zostanie uzupełnione stosownie do formy wniesionego zabezpieczenia) 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% całkowitej 

wartości Umowy tj. kwoty …….. zł (słownie złotych: ……………..) w formie 
……………………………………………………………………… 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym z tytułu naliczonych kar umownych. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone/ zwolnione Wykonawcy  
w terminie 30 dni od dnia zakończenia Umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie 
wykonaną. 

§ 8 
Podwykonawcy 

(zostanie wypełnione opcjonalnie) 
(dotyczy przypadku, gdy Wykonawca korzysta z podwykonawców) 

1. Wykonawca ma prawo korzystania z usług podwykonawców w trakcie realizacji Umowy. W takim 
przypadku Wykonawca będzie korzystał z następujących podwykonawców: 

1). …………………………………. w zakresie ……………………………………… 
2). …………………………………. w zakresie ………………………………………. 

2. Wykonawca może zmienić w trakcie trwania Umowy podwykonawców w zakresie wskazanym w 
ofercie. Zmiana taka nie może mieć wpływu na realizację Umowy. 

3. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia nastąpi zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
o których mowa w Ogłoszeniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, 
iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 
nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
(dotyczy przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z podwykonawców) 

Zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawców. 
 

§ 9 
Kary umowne 

1. Za opóźnienie w objęciu obiektu ochroną fizyczną Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto Umowy, o której mowa w § 5 ust. 3, za każdy dzień 
opóźnienia. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto Umowy,  
o której mowa w § 5 ust. 3, w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub 
Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.  



Strona 24 z 52 
 

3. Za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonywania usług, o których mowa w § 1 ust. 
2 oraz obowiązków, określonych w § 2 ust. 1-5, 8-10 i 12-13, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia miesięcznego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł brutto za każdy dzień 
niespełnienia wymogów określonych w § 2 ust. 7. 

5. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na 
zasadach ogólnych. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 
 

§ 10 
Poufność 

1. Wykonawca zobowiązany jest zachować poufność informacji dotyczących Zamawiającego oraz 
zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie osób i mienia, ustawy z dnia 5 
sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742), ustawy o ochronie 
danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych (RODO). 

2. Strony Umowy zobowiązują się do zachowania zasad poufności w stosunku do wszelkich informacji,  
w szczególności o danych osobowych, w których posiadanie weszły lub wejdą w związku z realizacją 
niniejszej Umowy. Strony Umowy zobowiązują się również do zachowania w tajemnicy oraz 
odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentów przekazanych przez drugą stronę; uzyskane 
informacje oraz otrzymane dokumenty mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach związanych  
z realizacją Umowy. 

3. Każdy pracownik ochrony jest zobowiązany zapoznać się z zakresem aktualnych czynności  
i przepisów obowiązujących w obiekcie Zamawiającego. 

 
§ 11 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić w imieniu Zamawiającego obowiązek informacyjny 
przewidziany w art. 14 RODO wobec osób fizycznych, których dane osobowe Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu w związku z realizacją umowy – w tym w zakresie danych osobowych 
przekazywanych w trybie i zakresie, określonym w § 2 oraz danych osób, o których mowa w § 4, w 
szczególności poprzez przekazanie pracownikom Wykonawcy klauzuli, stanowiącej załącznik nr 7 do 
umowy, przed udostępnieniem Zamawiającemu danych ich dotyczących.  

2. Postanowienie ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku przekazywania Wykonawcy przez 
Zamawiającego danych osobowych (imię, nazwisko, numer telefonu) osób fizycznych, 
uczestniczących w imieniu Zamawiającego w realizacji umowy.  

3. Wykonawca może powierzyć dane osobowe do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w 
celu wykonania umowy oraz po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego, w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

4. Podwykonawca, o którym mowa w § 8, winien spełniać te same wymogi i obowiązki, jakie zostały 
nałożone na Wykonawcę w niniejszej umowie, w szczególności w zakresie gwarancji ochrony 
powierzonych danych osobowych. 

5. Wykonawca po zakończeniu umowy usunie wszelkie dane osobowe uzyskane w wyniku 
wykonywania umowy oraz wszelkie ich istniejące kopie w ciągu 7 dni. Po wykonaniu zobowiązania, 
o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o 
fakcie usunięcia danych.  

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w przypadku stwierdzenia naruszenia 
przez Wykonawcę warunków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. 
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7. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące 
go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację 
publiczną w rozumieniu przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1429), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. 

 
§ 12 

Odstąpienie od Umowy 
Zamawiający może od niniejszej Umowy odstąpić w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, 
powodującej, że jej wykonywanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia niniejszej Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 
mu z tytułu wykonania części Umowy.  
 

§ 13 
Rozwiązanie Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym 
w przypadku:  
a) nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę,  
b) wyrządzenia szkody przez Wykonawcę w mieniu Zamawiającego. 
c) cofnięcie Wykonawcy przez uprawniony organ koncesji na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia. 
2. W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca może żądać od Zamawiającego jedynie zapłaty z 

tytułu usług zrealizowanych do dnia rozwiązania Umowy. 
 

§ 14 
Postanowienia końcowe 

1. Zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności  
w postaci aneksu podpisanego przez obie strony Umowy. 

2. Na podstawie art. 144 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zakazuje się istotnych zmian 
postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. 

3. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy w sytuacji: 
a) wyłączenia części usług z zakresu Umowy na skutek sytuacji niemożliwej do przewidzenia przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę przed zawarciem Umowy, 
b) zmiany w strukturze i organizacji Zamawiającego. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy na podstawie  
art. 142  ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia 
ulegnie proporcjonalnie zmianie w następujący sposób:  
a) zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których 

mowa w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,  
b) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług wartość netto wynagrodzenia 

Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie do Umowy wartość brutto wynagrodzenia 
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów,  

c) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 
października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wynagrodzenie Wykonawcy 
ulegnie zmianie o wartość całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia 
wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących czynności przy realizacji przedmiotu Umowy do 
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wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem 
wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia, 

d) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wykazanego kosztu ponoszonego przez 
Wykonawcę, w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto 
wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących czynności przy realizacji pozostałej do 
wykonania części  Umowy,  

e) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych  

- jeżeli zmiany wymienione w pkt b) – e) będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę, 

f) w przypadkach o których mowa w pkt b)-e), wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia 
wymaga uprzedniego złożenia wniosku dokumentującego wpływ zmian na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych 
zmian do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie,  

g) nie zawarcie w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w pkt f), 
porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia uprawnia Strony do rozwiązania 
Umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem nie 
wcześniejszym niż na koniec miesiąca. 

5. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może posługiwać się innymi podmiotami przy 
realizacji niniejszej Umowy. 

6. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy ustaw: o ochronie osób i 
mienia, Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.), Prawo zamówień publicznych oraz inne 
przepisy związane z przedmiotem zamówienia. 

7. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny, 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

8. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach.    
 

Załączniki: 

1. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników ochrony, 
2. Wykaz osób, 
3. Protokół objęcia usługą ochrony i monitoringu 
4. Protokół wykonania usługi Ochrony Fizycznej w C/KRUS Al. Niepodległości 190 w Warszawie 
5. Kserokopia koncesji, 
6. Kserokopia polisy ubezpieczeniowej 
7. Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 
ZAMAWIAJĄCY                                                                        WYKONAWCA   
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Załącznik nr 3 
do umowy Nr …………. 

z dnia ........................... 
 

Protokół objęcia usługą ochrony i monitoringu 

 

 
Komisja w składzie: 

Z ramienia Zamawiającego:      Z ramienia Wykonawcy: 

1/ …………………………..      1/ ………………………… 

2/ …………………………..      2/ ………………………… 

3/ …………………………..                                                                  3/ ………………………... 
 
 
stwierdza, co następuje: 
 
1. Wykonawca obejmuje usługą budynek C/KRUS w Warszawie, przy Al. Niepodległości 190 o 

powierzchni 3226m² i istniejące w nim zabezpieczenia, będące własnością Zamawiającego: 

 centrala sygnalizacji pożaru na gwarancji do 26.10.2022r., po stronie Wykonawcy- MR 
System Marek Lipowski -przeglądy i konserwacja systemu sygnalizacji pożaru, 

 tablica synoptyczna, 

 skrzynka „tajna” – klucze alarmowe, 

 monitoring antywłamaniowy, przeciwpożarowy oraz warunków środowiskowych budynku, 

 pulpit sterowania, 

 system kontroli dostępu, 

 telefon – połączenie wewnętrzne, 

 telefon – połączenie zewnętrzne, 

 gablota na klucze 

 zapasowe klucze w bezpiecznych kopertach do wszystkich pomieszczeń w budynku. 
 

2. Wykonawca potwierdza zintegrowanie systemu SSWiN z systemem przeciwpożarowym 

zainstalowanych w siedzibie Zamawiającego oraz podłączenie do Centrum Monitorowania 

Wykonawcy w oparciu o urządzenia stanowiące własność Wykonawcy.  

3. Pracownicy Wykonawcy zostali przeszkoleni w zakresie obsługi zainstalowanego przez Wykonawcę 

sprzętu alarmowego oraz funkcjonujących w siedzibie Zamawiającego systemów alarmów 

przeciwpożarowego i antywłamaniowego.  

4. Pracownicy ochrony skierowani przez Wykonawcę do świadczenia usługi zapoznali się z obiektem 

całodobowej ochrony i monitoringu. oraz regulaminami obowiązującymi w C/KRUS związanymi ze 

świadczoną usługą ochrony. 

5. Wykaz pracowników ochrony fizycznej przewidzianych do realizacji zamówienia, wraz z kopiami 

licencji potwierdzonymi za zgodność z oryginałem, stanowi integralną część niniejszego protokołu. 
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Wnioski i uwagi Komisji: 

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

Pieczątki i podpisy 

Przedstawiciele Zamawiającego    Przedstawiciele Wykonawcy 

………………………………..    …………………………………… 

………………………………..    ………………………………….... 

 

 

 

 

Miejscowość …………………………, dnia ……………………………. 
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Załącznik nr 4 

do umowy Nr …………. 
z dnia ........................... 

 

 

Protokół wykonania usługi Ochrony Fizycznej  

w C/KRUS Al. Niepodległości 190 w Warszawie 

 

 
 

Spisany w dniu:………………. 
 
Niniejszym potwierdza się wykonanie przez firmę…………………………………………………… usługi ochrony 
fizycznej, całodobowego monitoringu antywłamaniowego i przeciwpożarowego w siedzibie 
Zamawiającego.  
 
 
Powyższe usługi zostały wykonane w okresie ………………………………….. 
 
 
 
Uwagi………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 

Zamawiający                                                               Wykonawca 
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Wzór Umowy dla cz. II zamówienia 
 

UMOWA Nr ……... 

 

W dniu        pomiędzy Skarbem Państwa - Kasą Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego mającą siedzibę w Warszawie przy Al. Niepodległości 190,  
00–608 Warszawa, NIP 526-00-13-054, REGON 012513262, zwaną dalej Zamawiającym 
reprezentowaną przez Pana ……… - Dyrektora Biura Administracji i Inwestycji,  
na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
Nr …./…… 
a  
firmą  ................................................................................................................................................... 
z siedzibą w .......................................................... ul. ................................................................. 
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd …………………….……., pod numerem 
KRS ....................................., NIP ………............,REGON……………………, o kapitale zakładowym: 
……………………zł., i kapitale wpłaconym: ……………………zł. 
lub  
wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej 
prowadzonej przez ……………………………... pod numerem……………………., NIP ……..………..……….., REGON 
…………….…………..., 
reprezentowaną przez:  
reprezentowaną przez:  
1. ........................................................................................................................................... 
2. ............................................................................................................................ 
zwaną dalej Wykonawcą,  

w rezultacie wyboru Wykonawcy w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie art. 138o ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), została 
zawarta Umowa o następującej treści: 

§ 1 
Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiot umowy obejmuje: 
a) zapewnienie jednoosobowej, bezpośredniej, stałej ochrony fizycznej (stacjonarnej) 

całodobowej przez 7 dni w tygodniu w budynku C/KRUS przy ul. Okrzei 58 w Żyrardowie. 
Zamawiający może dodatkowo zażądać, nie więcej niż ośmiokrotnie w czasie trwania Umowy, 
zwiększenia ilości pracowników prowadzących ochronę o kolejną jedną osobę w wymiarze nie 
przekraczającym 12 godzin na pracownika. Zgłoszenie takiej konieczności wraz ze wskazaniem 
daty i godzin, w których zwiększenie liczebności ilości pracowników ochrony jest konieczne, 
Zamawiający złoży Wykonawcy nie później niż na 48 godzin przed planowanym rozpoczęciem 
wzmocnienia ochrony. 

b) całodobowy monitoring antywłamaniowy, przeciwpożarowy oraz warunków środowiskowych 
w oparciu o istniejące urządzenia techniczne wraz z konserwacją urządzeń i instalacji 
utrzymujących systemy w stałej sprawności eksploatacyjnej, 

c) sporządzenie, w uzgodnieniu z Zamawiającym, planu ochrony fizycznej i planu ochrony obiektu 
poprzez monitoring wraz z opisem sposobu prowadzenia usługi i procedur objętych 
zamówieniem, 

d) prowadzenie dokumentacji w związku z realizowaną bezpośrednią ochroną fizyczną 
(stacjonarną) obiektu, 
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e) prowadzenie dokumentacji w związku z realizowanym monitoringiem antywłamaniowym i 
przeciwpożarowym oraz przekazywanie Dyrektorowi Biura Administracji i Inwestycji C/KRUS 
comiesięcznych raportów funkcjonowania obu systemów (dane dotyczące awarii, sabotażu, 
wyłączenia systemów przez osoby uprawnione poza godzinami pracy), 

f) prowadzenie dokumentacji dotyczącej konserwacji urządzeń i instalacji systemów alarmowych: 
antywłamaniowego i przeciwpożarowego, zapewniającej utrzymanie systemów w stałej 
sprawności eksploatacyjnej – wykaz czynności wykonywanych podczas prac konserwacyjnych 
zawiera Załącznik nr 1 do Umowy; protokoły z przeprowadzonych konserwacji należy przesyłać 
do Biura Administracji i Inwestycji C/KRUS w Warszawie, 

g) zintegrowanie systemu alarmowego przeciwpożarowego i antywłamaniowego znajdującego się 
w budynku C/KRUS w Żyrardowie, z systemem antywłamaniowym Centrum Monitorowania 
znajdującego się u Wykonawcy na jego koszt w oparciu o funkcjonujące w nim urządzenia 
techniczne. Konserwacja urządzeń będących własnością Wykonawcy pozostaje po stronie 
Wykonawcy,  

h) konserwację instalacji elektrycznej, osprzętu i urządzeń sygnalizacji pożaru, zgodnie z wykazem 
czynności stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, 

i) przyjmowanie zgłoszeń awarii systemów alarmowych i ich usuwanie do 8 godzin od chwili 
zgłoszenia awarii, 

j) w przypadkach obfitych opadów deszczu i przewidywanych w związku z tym zagrożeń 
podtopienia bądź zalania budynku, niezwłoczne zabezpieczanie miejsc wskazanych 
przez Zamawiającego przed przedostawaniem się wody do budynku, w sposób ustalony 
przez Zamawiającego. Po ustąpieniu zagrożeń, przywrócenie do stanu sprzed zagrożeń, 

k) w szczególnych sytuacjach zagrożenia chronionego obiektu, pracownicy ochrony zobowiązani 
są do wykonywania dodatkowych zadań wynikających z wewnętrznych uregulowań 
Zamawiającego (w tym wynikających z planu ochrony ppoż, planu ewakuacji), 

l) zapewnienie patroli interwencyjnych w jak najkrótszym czasie, nie później jednak  
niż 20 min. 

2. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników ochrony określa Załącznik nr 2 do Umowy.  
 

§ 2 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy zorganizowanie, prowadzenie i nadzorowanie osób 
wykonujących poszczególne czynności przedmiotu zamówienia. W szczególności Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć i zamontować na własny koszt własne środki nadzoru elektronicznego 
nad pracą pracowników ochrony w zakresie wykonywania przez nich tras patrolowych (przynajmniej 
4 punkty kontrolne uzgodnione z Zamawiającym). 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy wyposażenie każdego pracownika ochrony w bezprzewodowe 
urządzenie do cichej sygnalizacji zagrożenia (np. pilot), a także montaż urządzenia do odbioru  
i przekazu sygnału alarmu oraz zapewnienie wsparcia dla pracowników ochrony poprzez co najmniej 
dwuosobową załogę interwencyjną.  

3. Wykonawca zapewnia reakcję grupy interwencyjnej w jak najkrótszym czasie, jednak nie dłuższym 
niż 20 min. O zasadności wezwania załogi interwencyjnej decyduje pracownik ochrony. Wezwanie 
załogi interwencyjnej nie powoduje kosztów po stronie Zamawiającego. Zamawiający będzie mógł 
bezpłatnie, nie częściej niż raz w miesiącu kalendarzowym sprawdzić, bez uprzedzenia sprawność 
urządzenia oraz zmierzyć czas dojazdu załogi interwencyjnej. 

4. Pracownicy ochrony fizycznej powinni być: 
a) jednolicie i estetycznie umundurowani, każdy powinien posiadać min. dwa ciemne garnitury, 

dwie koszule z krótkim rękawem w kolorze białym lub niebieskim, dwie koszule z długim 
rękawem w kolorze białym lub niebieskim, krawat, obuwie wyjściowe, dwie podkoszulki polo  
z widocznym napisem „ochrona” w kolorze ciemnym, bluzę  (polar) w ciemnym kolorze  
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z widocznym napisem „ochrona”, spodnie tzw. „bojówki” lub podobne. Dodatkowo Wykonawca 
przekaże m.in. dwie kurtki zimowe dla wszystkich pracowników ochrony. 

b) zaopatrzeni w identyfikatory, zawierające nazwę firmy ochroniarskiej oraz dane personalne 
pracownika ochrony wraz ze zdjęciem. 

c) zaopatrzeni w telefony komórkowe. 
5. Wykonawca, w zakresie ochrony fizycznej, zapewni na każdej zmianie pracownika, który posiada 

tytuł „kwalifikowanego pracownika ochrony”,  
6. Wykaz osób wyznaczonych do wykonania bezpośredniej, stałej ochrony fizycznej osób i mienia oraz 

do zintegrowania zabezpieczenia technicznego systemów monitoringu antywłamaniowego  
i przeciwpożarowego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wpisu na listę 
kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej pracownika ochrony zgodnie z przepisami ustawy  
z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838), zawiera Załącznik nr 3 
do Umowy. 

7. Wykonawca w całym okresie świadczenia usługi zobowiązuje się zatrudnić co najmniej ……. osoby 
(zostanie uzupełnione przed zawarciem umowy), o których mowa w ust. 6), na podstawie umów o 
pracę w wymiarach czasu pracy nie mniejszych niż wskazane w ofercie. Wykonawca przedłożył 
Zamawiającemu przed podpisaniem umowy poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów  
o pracę wskazanych pracowników sporządzone zgodnie z wymogami określonymi w ust. 9 pkt b). 

8. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia osób 
na podstawie umowy o pracę. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  

i dokonywania ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 
c)  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

9. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przez 
Wykonawcę: 
a) oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać  
w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, 
rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpisu osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu Wykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię umowy/umów  
o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 
oświadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. w 
szczególności bez 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; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę składek 
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za 
ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię dowodu 
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w 
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sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników; nie podlega anonimizacji imię i 
nazwisko pracownika. 

10. W przypadku powierzenia realizacji części Umowy podwykonawcom mają zastosowanie 
postanowienia zawarte w ust. 7-9. 

11. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, 
Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia działań, polegających w szczególności na zapewnieniu 
zastępstwa, zmianie pełnej obsady lub wymianie pracownika, w nieprzekraczalnym terminie 1 
godziny od powiadomienia w przypadku: 
a) braku obsady stanowiska ochrony, 
b) rażących uchybień w pełnieniu dyżuru, 
c) stwierdzenia przez Zamawiającego niedyspozycji pracownika ochrony. 

13. W przypadku zmiany przez Wykonawcę pracowników skierowanych do wykonania usługi, 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia do akceptacji Zamawiającemu nowego wykazu 
osób realizujących przedmiot zamówienia w zakresie ochrony fizycznej, najpóźniej w dniu 
zaistnienia zmiany. Do wykazu Wykonawca załącza kopie umów o pracę z osobami nowo 
kierowanymi do ochrony obiektu. Zmiana pracowników skierowanych do wykonania usługi nie 
wymaga sporządzenia aneksu. 

14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody powstałe podczas wykonywania 
usługi. 

15. Za prawidłowe zorganizowanie, prowadzenie i nadzorowanie realizacji zamówienia odpowiada 
Wykonawca. 

16. Usługi stanowiące przedmiot zamówienia będą świadczone przez Wykonawcę posiadającego 
certyfikat ........................................................(zostanie uzupełniony zgodnie z ofertą). 

17. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osoby, 
którymi Wykonawca posługuje się przy realizacji zamówienia, jak również za niewykonanie 
lub nienależyte wykonanie zamówienia. 

18. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów prawa,          
a w szczególności dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

19. Zamawiający bez podania przyczyny może żądać zmiany pracownika ochrony przydzielonego przez 
Wykonawcę. Zmiana pracownika nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzania aneksu. 

 
§ 3 

Termin realizacji 

1. Usługa  ochrony obiektu Zamawiającego będzie świadczona przez Wykonawcę w okresie od dnia 
1.01.2021r. do dnia 31.12.2022r. 

2. Odbiór budynku będącego przedmiotem ochrony nastąpi z dniem 31.12.2020r. i zostanie 
stwierdzony protokołem podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron. Wzór protokołu 
stanowi Załącznik 4 do Umowy. 

3. Przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest do: 
a) zapoznania pracowników wykonujących w jego imieniu usługę ochrony z zakresem obowiązków 

określonych w Załączniku nr 2 do Umowy, 
b) zapewnienia łączności systemów sygnalizacji włamania i napadu Zamawiającego ze stacją 

monitorowania Wykonawcy, 
c) zapoznania się z planem sytuacyjnym chronionego obiektu, dokumentacją techniczną 

systemów ochrony oraz regulaminami obowiązującymi w C/KRUS związanymi ze świadczoną 
usługą ochrony. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do: 
a) udostępnienia Wykonawcy, wszystkich niezbędnych instrukcji i zarządzeń, obowiązujących na 

terenie chronionego budynku, 
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b) zapoznania Wykonawcy z rozmieszczeniem i zasadami obsługi (w podstawowym zakresie): 
wyłączników głównych prądu, wyłączników ppoż., rozmieszczenia sprzętu ppoż., głównych 
zaworów wodnych, wyłączników głównych podtrzymujących napięcie itp., 

c) udostępnienia Wykonawcy telefonu stacjonarnego, z którego będzie mógł korzystać                      
w przypadku konieczności wykonania połączenia ze służbami ratunkowymi, w szczególności  
z Policją, Pogotowiem Ratunkowym, Strażą Pożarną, Pogotowiem Gazowym, 

d) przekazania Wykonawcy imiennej listy osób sprzątających budynek. 
 

§ 4 

Uprawnienia Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wydaną przez właściwego ministra, aktualną koncesję na 
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia (Koncesja Nr ........               
z dnia………., której kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę stanowi 
załącznik nr 6 do Umowy). 

2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do koncesji Wykonawca będzie niezwłocznie informował 
Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia transmisji sygnałów systemów alarmowych z dniem 
rozpoczęcia świadczenia usługi. 

4. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić Wykonawcy dostęp do urządzeń i pomieszczeń obiektu 
C/KRUS w Żyrardowie , w zakresie niezbędnym do realizacji usług. 

5. Ze strony Zamawiającego w zakresie przedmiotu Umowy wyznacza się do kontaktu: 
……………….., tel. …………………….  
……………….., tel. ……………………. 

Ze strony Wykonawcy w zakresie przedmiotu Umowy wyznacza się do kontaktu:  
……………….., tel. ……………………. 

6. Zmiany personalne nie wymagają zmiany Umowy. W razie zaistnienia takiej sytuacji należy 
niezwłocznie poinformować drugą Stronę pisemnie. 

 

§ 5 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Wynagrodzenie miesięczne z tytułu prawidłowej realizacji Umowy, w tym świadczenia usług 
określonych w § 1, wynosi: ………………........…….. zł netto + VAT ……..% tj. brutto ……………………………. zł  
/słownie: …………………………………………zł. /. 

2. W przypadku, gdy świadczona usługa nie obejmuje pełnego okresu miesięcznego wynagrodzenie 
jest pomniejszone o ilość stawek dobowych, w których usługa nie była wykonywana. Stawkę 
dobową wylicza się przez podzielenie stawki miesięcznej przez ilość dni w danym miesiącu. 

3. Całkowita wartość Umowy nie może przekroczyć: ………………........….. zł brutto /słownie: 
……………………………………………………………………… zł. / w tym VAT .......... %. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 3, jest wynagrodzeniem ryczałtowym, zawiera wszelkie 
koszty związane z wykonywaniem przedmiotu Umowy i wyczerpuje wszystkie roszczenia 
Wykonawcy względem Zamawiającego z tego tytułu.   

5. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy, określone w ust. 1 i 3, jest stałe i nie ulegnie zmianie podczas 
realizacji niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 14 ust. 4 . 

6. Podstawą do zapłaty  każdej faktury VAT będzie Protokół wykonania usługi za dany miesiąc, 
podpisany bez zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Wzór 
protokołu stanowi załącznik nr 5 do Umowy. 

7. Wynagrodzenie miesięczne będzie płatne w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT za miesiąc poprzedni wraz z Protokołem 
wykonania usługi, przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy. 
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8. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pomocą platformy 
elektronicznego fakturowania, wszystkie faktury wraz z protokołami odbioru potwierdzającym 
wykonanie usługi, podpisanymi bez zastrzeżeń, powinny być przekazane na konto użytkownika  
o numerze identyfikacyjnym NIP 5260013054 tj. Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

9. (dotyczy przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z przesyłania faktur VAT  
za pośrednictwem poczty elektronicznej)  
Zamawiający oświadcza, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku  
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.), wyraża zgodę na wystawianie przez 
Wykonawcę faktur VAT, korekt faktur VAT oraz ich duplikatów w formie elektronicznej (w formacie 
PDF) i przesyłanie ich za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bf@krus.gov.pl. Wykonawca 
oświadcza, że adresem z którego będą wysyłane faktury VAT, korekty faktur VAT oraz ich duplikaty 
jest następujący adres: ………………………. 

10. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
11. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję praw związanych z realizacją niniejszej Umowy. 
12. Wykonawca zobowiązany jest zamieścić na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej płatności”, 

jeżeli dokumentuje ona czynność podlegającą temu mechanizmowi. 
 

§ 6 

Ubezpieczenie Wykonawcy 

 (zostanie uzupełnione przed podpisaniem Umowy) 

1. Dla zabezpieczenia roszczeń z tytułu świadczenia usług objętych Umową Wykonawca przedłożył,  
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnej polisy ubezpieczenia OC, z dnia ................... 
wystawionej przez ............................................................ z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 
wartość Umowy, ważnej od dnia ………………. do dnia ........................... stanowiącą Załącznik nr 7 do 
Umowy . 

2. W przypadku, jeżeli ubezpieczenie OC stwierdzone polisą , o której mowa w ust. 1 nie obejmuje 
pełnego okresu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do kontynuacji ubezpieczenia 
wymienionego w ust. 1 przez cały okres trwania Umowy i przedstawienia Zamawiającemu kopii 
polisy poświadczonej za zgodność z oryginałem najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania 
poprzedniej polisy. 

3. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 2, Zamawiającemu przysługuje prawo 
do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

§ 7 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

(zostanie uzupełnione stosownie do formy wniesionego zabezpieczenia) 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % całkowitej 
wartości Umowy tj. kwoty ….. zł (słownie złotych: ……………..) w formie ………………………… 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego  
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym z tytułu naliczonych kar 
umownych. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone/ zwolnione Wykonawcy  
w terminie 30 dni od dnia zakończenia Umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie 
wykonaną. 

§ 8 

Podwykonawcy 

(zostanie wypełnione opcjonalnie) 

(dotyczy przypadku, gdy Wykonawca korzysta z podwykonawców) 



Strona 36 z 52 
 

1. Wykonawca ma prawo korzystania z usług podwykonawców w trakcie realizacji niniejszej umowy. 
W takim przypadku Wykonawca będzie korzystał z następujących podwykonawców: 
a) …………………………………. w zakresie ……………………………………… 
b) …………………………………. w zakresie ………………………………………. 

2. Wykonawca może zmienić w trakcie trwania Umowy podwykonawców w zakresie wskazanym  
w ofercie. Zmiana taka nie może mieć wpływu na realizację Umowy.  

3. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia nastąpi zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,  
o których mowa w Ogłoszeniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, 
iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 
nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

(dotyczy przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z podwykonawców) 

Zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie Wykonawca nie będzie korzystał  
z podwykonawców. 

§ 9 

Kary umowne 

1. Za opóźnienie w objęciu obiektu ochroną fizyczną Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto Umowy, o której mowa w § 5 ust. 3, za każdy dzień 
opóźnienia. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto Umowy,  
o której mowa w § 5 ust. 3, w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub 
Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

3. Za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonywania usług, określonych w § 1, oraz 

obowiązków, określonych w § 2 ust. 1-5, 8-10 i 12-13, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 2% wynagrodzenia miesięcznego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł brutto za każdy dzień 
niespełnienia wymogów określonych w § 2 ust. 7. 

5. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na 
zasadach ogólnych. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 

§ 10 

Poufność 

1. Wykonawca zobowiązany jest zachować poufność informacji dotyczących Zamawiającego oraz 
zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie osób i mienia, ustawy z dnia  
5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742), ustawy o ochronie 
danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych (RODO). 

2. Strony Umowy zobowiązują się do zachowania zasad poufności w stosunku do wszelkich informacji, 
w szczególności o danych osobowych, w których posiadanie weszły lub wejdą w związku z realizacją 
niniejszej Umowy. Strony Umowy zobowiązują się również do zachowania w tajemnicy oraz 
odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentów przekazanych przez drugą stronę; uzyskane 
informacje oraz otrzymane dokumenty mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach związanych  
z realizacją Umowy. 
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3. Każdy pracownik ochrony jest zobowiązany zapoznać się z zakresem aktualnych czynności  
i przepisów obowiązujących w obiekcie Zamawiającego. 

§ 11 
Przetwarzanie danych osobowych 

1. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić w imieniu Zamawiającego obowiązek informacyjny 
przewidziany w art. 14 RODO wobec osób fizycznych, których dane osobowe Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu w związku z realizacją umowy – w tym w zakresie danych osobowych 
przekazywanych w trybie i zakresie, określonym w § 2 oraz danych osób, o których mowa w § 4,  
w szczególności poprzez przekazanie pracownikom Wykonawcy klauzuli, stanowiącej załącznik nr 8 
do umowy, przed udostępnieniem Zamawiającemu danych ich dotyczących.  

2. Postanowienie ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku przekazywania Wykonawcy przez 
Zamawiającego danych osobowych (imię, nazwisko, numer telefonu) osób fizycznych, 
uczestniczących w imieniu Zamawiającego w realizacji umowy.  

3. Wykonawca może powierzyć dane osobowe do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie  
w celu wykonania umowy oraz po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego, w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności. 

4. Podwykonawca, o którym mowa w § 8, winien spełniać te same wymogi i obowiązki, jakie zostały 
nałożone na Wykonawcę w niniejszej umowie, w szczególności w zakresie gwarancji ochrony 
powierzonych danych osobowych. 

5. Wykonawca po zakończeniu umowy usunie wszelkie dane osobowe uzyskane w wyniku 
wykonywania umowy oraz wszelkie ich istniejące kopie w ciągu 7 dni. Po wykonaniu zobowiązania, 
o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie  
o fakcie usunięcia danych.  

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w przypadku stwierdzenia naruszenia 
przez Wykonawcę warunków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. 

7. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące 
go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację 
publiczną w rozumieniu przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r poz. 
1429), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. 

 
§ 12 

Odstąpienie od Umowy 

Zamawiający może od niniejszej Umowy odstąpić w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, 
powodującej, że jej wykonywanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć  
w chwili zawarcia niniejszej Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu 
interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.  

§ 13 

Rozwiązanie Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym 
w przypadku:  
a) nienależytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę,  
b) wyrządzenia szkody przez Wykonawcę w mieniu Zamawiającego. 
c) cofnięcie Wykonawcy przez uprawniony organ koncesji na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia. 
2. W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca może żądać od Zamawiającego jedynie zapłaty  

z tytułu usług zrealizowanych do dnia rozwiązania Umowy. 
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§ 14 

Postanowienia końcowe 

1. Zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu 
podpisanego przez obie strony Umowy. 

2. Na podstawie art. 144 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych zakazuje się istotnych zmian 
postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. 

3. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy w sytuacji: 
a) wyłączenia części usług z zakresu Umowy na skutek sytuacji niemożliwej  

do przewidzenia przez Zamawiającego lub Wykonawcę przed zawarciem Umowy, 
b) zmiany w strukturze i organizacji Zamawiającego. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy na podstawie art. 142   
ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia, 
określonego w § 5 ust. 3, ulegnie proporcjonalnie zmianie w następujący sposób:  
a) zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których 

mowa w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,  
b) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług wartość netto wynagrodzenia 

Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie do Umowy wartość brutto wynagrodzenia 
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów,  

c) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia  
10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wynagrodzenie Wykonawcy 
ulegnie zmianie o wartość całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia 
wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących czynności przy realizacji przedmiotu Umowy do 
wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem 
wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia, 

d) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne  
lub zdrowotne, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wykazanego kosztu 
ponoszonego przez Wykonawcę, w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu 
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących czynności przy 
realizacji pozostałej do wykonania części Umowy,  

e) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych 

 - jeżeli zmiany wymienione w pkt b) – e) będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę, 
f) w przypadkach, o których mowa w pkt b)-e), wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia 

wymaga uprzedniego złożenia wniosku dokumentującego wpływ zmian na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych 
zmian do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie,  

g) nie zawarcie w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w pkt f) 
porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia uprawnia strony do rozwiązania 
Umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem nie 
wcześniejszym niż na koniec miesiąca. 

5. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może posługiwać się innymi podmiotami przy 
realizacji niniejszej Umowy. 

6. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy ustaw: o ochronie osób i 
mienia, Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.), Prawo zamówień publicznych oraz inne 
przepisy związane z przedmiotem zamówienia. 



Strona 39 z 52 
 

7. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

8. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach.  
 

Załączniki: 

1. Wykaz czynności wykonywanych podczas prac konserwacyjnych instalacji elektrycznej, osprzętu i 
urządzeń sygnalizacji pożaru, 

2. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników ochrony, 
3. Wykaz osób, 
4. Protokół objęcia usługą ochrony 
5. Protokół wykonania usługi Ochrony Fizycznej w C/KRUS ul. Okrzei 58 w Żyrardowie 
6. Kserokopia koncesji 
7. Kserokopia polisy ubezpieczeniowej 
8. Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 
 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY                                                                WYKONAWCA    
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Zał. nr 1 do Umowy nr…… 
z dnia ………………….. 

 
Wykaz czynności wykonywanych podczas prac konserwacyjnych instalacji elektrycznej, osprzętu i 

urządzeń sygnalizacji pożaru 
 

Konserwacja miesięczna (raz w miesiącu): 
1. Sprawdzanie i regulacja parametrów centrali i przystawek liniowych i sygnalizacja pożaru. 

2. Sprawdzanie i regulacja parametrów zasilaczy. 

3. Sprawdzanie awaryjnego źródła zasilania. 

4. Sprawdzanie zadziałanie każdej linii dozorowanej poprzez losowo wybrany sygnalizator pożaru za 

pomocą imitatora dymu, temperatury lub płomienia. 

 
Konserwacja roczna (raz w roku): 

1. Konserwacja czujek izotopowych, optycznych płomienia i temperatury zainstalowanych do 4 m 

wysokości: 

- sprawdzenie poprzez zadymianie czujek, 
- sprawdzenie modułu adresowego, 
- sprawdzenie poprawności adresacji na centrali. 

       a) Sprawdzenie wskaźników zadziałania. 
       b) Sprawdzenie i konserwacja ręcznych ostrzegaczy pożaru. 
 
 

Wykaz czynności wykonywanych podczas prac konserwacyjnych instalacji elektrycznej, osprzętu i 
urządzeń sygnalizacji włamania i napadu 

 
Konserwacja miesięczna (raz w miesiącu): 

1. Sprawdzenie i regulacja parametrów centrali systemu alarmowego. 

2. Sprawdzenie i regulacja parametrów zasilaczy. 

3. Sprawdzenie awaryjnych źródeł zasilania centrali i kodów GPRS. 

4. Sprawdzenie zadziałania linii dozorowanej poprzez losowo wybraną czujkę  

za pomocą inicjowania ruchu. 

5. Sprawdzenie i regulacja parametrów urządzeń odpowiedzialnych za prawidłowe przekazywanie 

informacji o stanie systemu alarmowego do stacji bazowej (koderów, modemów). 

6. Sprawdzenie poprawnego działania klawiatury LCD. 

7. Zmiana kodów dostępu zgodnie z wymaganiami użytkowników. 

8. Utrzymanie w czystości kamer na obiekcie. 

 
Konserwacja roczna (raz w roku): 
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1. Konserwacja czujek podczerwieni: 

- sprawdzanie działania poprzez inicjowanie ruchu, 
- sprawdzanie modułu adresowego, 
- sprawdzanie adresacji na centrali. 
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Załącznik nr 4 do Umowy nr … z dnia …. 

 

Protokół objęcia usługą ochrony 

Komisja w składzie:  

Strona Zamawiającego:               Strona Wykonawcy: 

1. …………………………….               1. ……………………………. 

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

stwierdza co następuje: 

1. Wykonawca obejmuje usługą budynek i posesję Centrali KRUS przy ul. Okrzei 58  

w Żyrardowie i istniejące zabezpieczenia, będące własnością Zamawiającego: 

a) centralę alarmową antywłamaniową „DSC-4010A”, w tym - 84 czujek, 

b) centralę alarmową przeciwpożarową „SAGITTA 250”, w tym - 110 czujek. 

2. Wykonawca potwierdza zintegrowanie systemów: antywłamaniowego i przeciwpożarowego oraz 

podłączenie ich do Centrum Monitorowania znajdującego się u Wykonawcy, w oparciu  

o funkcjonujące urządzenia u Zamawiającego oraz poprzez zainstalowanie przez Wykonawcę na 

swój koszt urządzeń do transmisji sygnału systemów alarmowych niezbędnych  

do realizacji przedmiotu umowy.  

Konserwacja urządzeń będących własnością Wykonawcy oraz koszty z tym związane pozostają po 

stronie Wykonawcy.   

3. Potwierdza i niniejszym kwituje dostawę oraz uruchomienie sprzętu alarmowego. 

Rodzaj sprzętu:             Ilość: 

1) …………………………….                 ……………………………. 

2) …………………………….                 ……………………………. 

 

4. Personel skierowany do ochrony został przeszkolony w zakresie obsługi sprzętu. 

5. Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia po stronie Wykonawcy dokonała wizji lokalnej 

budynku. 

6. Pracownicy ochrony skierowani przez Wykonawcę do świadczenia usługi zapoznali się z obiektem 

całodobowej ochrony i monitoringu oraz regulaminami obowiązującymi w C/KRUS związanymi ze 

świadczoną usługą ochrony. 

7. Wykaz pracowników ochrony fizycznej przewidzianych do realizacji zamówienia  

w ww. budynku C/KRUS wraz z kopiami licencji potwierdzonymi za zgodność z oryginałem, 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

8. Wnioski i uwagi Komisji: 

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

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

 

Pieczątki i podpisy 

Przedstawiciele Zamawiającego              Przedstawiciele Wykonawcy 

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



Strona 43 z 52 
 

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

 

Miejscowość …………………………………, dnia ……………… 
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Załącznik nr 5 do Umowy nr … z dnia …. 

 

Protokół wykonania usługi Ochrony Fizycznej 
w C/KRUS ul. Okrzei 58 w Żyrardowie 

 

Potwierdzam wykonanie przez firmę ………………………..…………………………………usługi ochrony fizycznej 

,całodobowego monitoringu antywłamaniowego i przeciwpożarowego w obiekcie Zamawiającego. 

 

Powyższe usługi zostały wykonane w okresie ………………………………… 

 
 
Uwagi: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
Przedstawiciel Zamawiającego      Przedstawiciel Wykonawcy 

………………………………………………..     …………………………………………….. 
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Załączniki do Wzoru umowy dla części I i II 
  

Załącznik Nr 1 (Cz. I)/Zał. nr 2 (cz. II) do Umowy nr ……............…. 
z dnia ………………….. 

 
 

Szczegółowy zakres obowiązków pracowników ochrony 
 

1. Nie wpuszczać na teren obiektu po godzinach pracy osób obcych. 

2. Wydawać klucze do pomieszczeń biurowych upoważnionym pracownikom oraz przyjmować 

klucze po zakończeniu pracy. Prowadzić rejestr wraz z ewidencją osób pobierających  

i zdających klucze w określonym dniu pracy. 

3. Legitymować osoby trzecie wchodzące do obiektu C/KRUS i wydawać identyfikatory „GOŚĆ” 

oraz prowadzić na bieżąco rejestr wydawanych identyfikatorów. 

4. Zwracać uwagę na osoby przebywające w obrębie strzeżonego obiektu. Zatrzymać osoby 

usiłujące nielegalnie wynieść z obiektu różne przedmioty lub podejrzane o popełnienie 

przestępstwa (kradzież, włamanie). 

5. Zatrzymać osoby, które drogą nielegalną usiłują wyjść z dozorowanego obiektu. 

6. Zwracać uwagę na odpowiednie zabezpieczenie bram, pomieszczeń biurowych, okien, itp. 

7. Zwracać uwagę na właściwe oświetlenie obiektu, o usterkach informować Zamawiającego. 

8. Kontrolować pomieszczenia budynku w zakresie poprawnego zabezpieczenia po zakończeniu 

pracy. Należy zwracać uwagę na:  

- wyłączenie źródeł ciepła (grzejniki elektryczne) i światła, 

- wycieki wody z urządzeń grzewczych i sanitariatów, 

- zamknięcie poszczególnych pomieszczeń, 

- sprawdzanie stanu technicznego pomieszczeń po wyjściu osób sprzątających. 

9. Prowadzić książkę przebiegu dyżuru oraz dokumentacji pomocniczej. Stwierdzone 

nieprawidłowości należy odnotować w raporcie oraz zgłosić administratorowi  budynku w 

C/KRUS. 

10. Dozorować salę informacyjną w trakcie przyjmowania interesantów. 

11. Przy obejmowaniu służby należy sprawdzić stan portierni (posterunku) oraz sprzęt  

  i wyposażenie. 

12. Na portierni (posterunku) oprócz pracownika ochrony aktualnie pełniącego dyżur, mogą 

przebywać tylko osoby przełożone lub osoby uprawnione do przeprowadzania kontroli. 

13. Nadzorować i kontrolować system alarmowy oraz reagować w przypadku  

jego uaktywnienia się. W razie zaistnienia pożaru powiadomić Straż Pożarną oraz 

postępować zgodnie z „Instrukcją postępowania na wypadek pożaru”. 

14. Powiadomić wyznaczone osoby w przypadku zaistnienia awarii elektrycznej, wodnej, itp. 

15. W przypadku bezpośredniego zagrożenia powiadomić Policje celem interwencji. 

16. Nie opuszczać powierzonego posterunku do czasu przyjścia zmiennika. 

17. Dokonywać obchodu terenu i pomieszczeń strzeżonych obiektu. 

18. Pomagać przy wnoszeniu dostarczanych materiałów, druków i sprzętu.  
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Załącznik Nr 2 (Cz. I)/Zał. nr 3 (cz. II) do Umowy nr ……............…. 
z dnia ………………….. 

WYKAZ OSÓB 
 

Wykaz pracowników ochrony przewidzianych do realizacji zamówienia w obiekcie …….. 

 

Lp. Imię i Nazwisko Numer 

licencji 

Kwalifikacje 

zawodowe 

Rodzaj zatrudnienia 
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Załącznik nr 7 (cz. I)/ Załącznik nr 8 (cz. II) do Umowy nr ……… 

z dnia  ………………. 

 

Klauzula RODO –  
dla pracowników Wykonawcy / 
 

1. Administratorem   Pani/Pana   danych   osobowych jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 
Centrala, Al. Niepodległości 190,00-608 Warszawa. 

2. Kasa wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez (e-mail) - 
iod@krus.gov.pl lub listownie na adres: KRUS-Centrala Al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa  
w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

3. Pani/Pana  dane  osobowe  zostały  udostępnione KRUS przez  Pani/Pana  pracodawcę (podmiot 
zatrudniający), w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia lub wykonaniem umowy na 
usługi ochrony, łączącej Pani/Pana pracodawcę (podmiot zatrudniający) z KRUS. 

4. Zakres  Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych  przez KRUS obejmuje w szczególności: 
 dane mocodawców (wynikające z KRS) i pełnomocników podpisujących umowy w imieniu 

Wykonawcy (w pełnomocnictwie: imię i nazwisko, nr PESEL); 
 dane koordynatorów umowy (imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail); 
 dane osób podpisujących ofertę (oferta jest załącznikiem do umowy); 
 dane osób realizujących czynności stanowiące przedmiot umowy z KRUS. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą  przetwarzane w celu prowadzenia  postępowania zakupowego oraz 
wykonania umowy, o której mowa w pkt 3 - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie 
uzasadniony interes KRUS oraz Pani/Pana pracodawcy (podmiotu zatrudniającego), zgodnie z art. 6 
ust.1 lit f ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych  osobowych (Rozporządzenie  2016/679). 
Prawnie uzasadniony interes polega na umożliwieniu KRUS sprawnego bieżącego wykonywania 
umowy. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT, 
podmiotom świadczącym na rzecz KRUS usługi niezbędne do wykonania umowy zawartej z Pani/Pana 
pracodawcą(podmiotem zatrudniającym)3. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia 
postępowania zakupowego oraz wykonania umowy, o której mowa w pkt 3, w razie wyboru oferty 
złożonej przez Panią/Pana pracodawcę (podmiot zatrudniający). 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo:  dostępu   do treści danych oraz   żądania ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu 
względem przetwarzania danych. 

9. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 

ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych 

narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679. 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w 

celu określonym   w   pkt 5 powyżej,  z przyczyn  związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów 

dowodowych, KRUS prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

12. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podawania decyzji, w tym 

profilowaniu. 

 
 

 
 

3 Tylko w przypadku, gdy występują odbiorcy (podmioty, którym ujawniane są dane osobowe). 

mailto:iod@krus.gov.pl


Strona 48 z 52 
 

 

Rozdział III - Formularze i Załączniki do Ogłoszenia 

 

 

Formularz ofertowy 

 

Nazwa (Firma) Wykonawcy  

…………………………………………………………………………………., 

Adres siedziby  

……………………………………………………………………………………, 

Adres do korespondencji  

……………………………………………………………………………………, 

Osoba do kontaktów - ……………………………………………………………; 

Tel. - ......................................................; fax - ......................................................;        

E-mail: ..............................................................; 

należymy/nie należymy*  do sektora małych lub średnich przedsiębiorców 
 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego - Centrala  
Al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa 

 
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

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

(Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej PZP na usługi w zakresie bezpośredniej, stałej 

ochrony osób i mienia, monitoringu antywłamaniowego i przeciwpożarowego C/KRUS w podziale na  

2 części 

 

1. przedkładamy niniejszą ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Ogłoszeniu  oferujemy 

wykonanie przedmiotu zamówienia dla:  

 

Części I -  

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w Ogłoszeniu i ofercie 

za realizację usługi w okresie 1 miesiąca w wysokości: ...................................... zł brutto x 23 miesiące, 

co stanowi całkowite wynagrodzenie brutto w kwocie ......................................zł.  

 
Do ochrony obiektu Zamawiającego skierujemy 6 pracowników, w tym: 

Liczba pracowników ochrony 
zatrudnionych na podstawie 

umowy o pracę 

 
Etat 

 
Liczba etatów 

a b a x b 

 1,00  

 0,75  

 0,5  

Suma etatów pracowników skierowanych do ochrony:  
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Części II  

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w Ogłoszeniu i ofercie 

za realizację usługi w okresie 1 miesiąca w wysokości: ...................................... zł brutto x 24 miesiące, 

co stanowi całkowite wynagrodzenie brutto w kwocie ......................................zł.  

 

Do ochrony obiektu skierujemy 3 pracowników, w tym: 

Liczba pracowników ochrony 
zatrudnionych na podstawie 

umowy o pracę 

 
Etat 

 
Liczba etatów 

a b a x b 

 1,00  

 0,75  

 0,5  

Suma etatów pracowników skierowanych do ochrony:  

 

 

2. Oświadczamy, że:  

2.1. Posiadamy/będziemy posiadać certyfikat ………….. (wpisać nazwę certyfikatu); 

2.2. Złożona przez nas oferta ……………. (wpisać: powoduje lub nie powoduje)* powstanie  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług  

dla:  

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

                                                (wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi)  

      o wartości ………………………………………… (wskazać wartość bez kwoty podatku).  

 

2.3. oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania określone przez 

Zamawiającego w Ogłoszeniu i zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia na 

warunkach określonych w Ogłoszeniu; 

2.4. podane wyżej ceny są ostateczne i zawierają wszystkie koszty Wykonawcy; 

2.5. akceptujemy warunki płatności określone we Wzorze umowy;  

2.6. zapoznaliśmy się z treścią Ogłoszenia, w tym z wzorem umowy, nie wnosimy zastrzeżeń i 

zobowiązujemy się do stosowania określonych warunków oraz w przypadku wyboru naszej 

oferty - do zawarcia umowy zgodnej ze złożoną ofertą oraz postanowieniami Ogłoszenia, w 

miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;  

2.7. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Ogłoszeniu, tj. przez okres 30 

dni od upływu terminu składania ofert;  

2.8. deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny 

całkowitej brutto podanej w ofercie. 
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      2.9 Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób  

             fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 

             się o udzielenie niniejszego zamówienia2. 

3. Osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym jest: 

Imię i nazwisko………………………………, tel.: …………….,  

adres e-mail: …………………………………………..  

4. Informacje o oświadczeniach lub dokumentach ogólnodostępnych:   

a) Nazwa dokumentu/oświadczenia* ………………………………………………… Adres strony 

internetowej: ………………………………………………………… 

b) Nazwa dokumentu/oświadczenia* ………………………………………………… Adres strony 

internetowej: ………………………………………………………… 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

……………………………., dn. ………………… ………………………………………………. 

Miejsce                  data imię i nazwisko, podpisy osób 

wskazanych w dokumencie 

uprawniającym do 

występowania w obrocie 

prawnym lub 

posiadających 

pełnomocnictwo 

 

                                                 
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
2 W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego 
wykreślenie). 
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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia 
 
……………………………………         
(nazwa i adres Wykonawcy) 
 

OŚWIADCZENIE  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

 w trybie przetargu nieograniczonego 
na usługi w zakresie ochrony 

 
Ja, niżej podpisany, reprezentując Wykonawcę, którego nazwa jest wskazana powyżej, jako 
upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, oświadczam, 
że: 
1. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania; 

2. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu; 

3. Wykonawca powołuje się na zasoby następujących podmiotów: 

a) …………………………………………..(nazwa i adres podmiotu) w następującym zakresie 
…………………………………………………… (podać zakres w jakim wykonawca powołuje się na 
zasoby podmiotu), 

 
b) …………………………………………..(nazwa i adres podmiotu) w następującym zakresie 

…………………………………………………… (podać zakres w jakim wykonawca powołuje się na 
zasoby podmiotu), 

które to podmioty nie podlegają wykluczeniu z postępowania. 
 

4. Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia następującym 
podwykonawcom: 

c) …………………………………………..(nazwa i adres podwykonawcy) w następującym zakresie 
…………………………………………………… (podać część zamówienia, której wykonanie 
Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy), 

 
d) …………………………………………..(nazwa i adres podwykonawcy) w następującym zakresie 

…………………………………………………… (podać część zamówienia, której wykonanie 
Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy). 

Miejscowość i data……………………....................... 
 
Podpis (imię, nazwisko)………………………........... 
 
(Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w dokumentach 
rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie) 
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Załącznik nr 2 do Ogłoszenia 
 

Nr postępowania: 0000-ZP-261.14.2020 
 
 

Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym 

okresie 

 

co najmniej 3 usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia obiektu biurowego, w tym 

jedna o wartości nie mniejszej niż 150 000 zł brutto w skali roku świadczonej przez okres 

co najmniej 1 roku, wykonana w obiekcie nie mniejszym niż 2000m². 

 

Lp. 

Rodzaj i zakres 

usługi 

(wielkość 

powierzchni, 

rodzaj obiektu) 

Miejsce 

realizacji usługi 

(dokładny 

adres) 

Okres 

realizacji 

Rozpoczęcie 
[DD-MM-

RRRR] 

Zakończenie 
[DD-MM-

RRRR] 

Wartość dla 1 

usługi w skali roku 

podana w PLN 

Całkowita 

wartość usługi 

podana w PLN 

(jeśli usługa 

była 

świadczona 

przez okres 

dłuższy 

niż 1 rok) 

      

      

      

 

 

Uwaga!  
Na potwierdzenie spełnienia warunku, Wykonawca załączy dowody potwierdzające, że 
wykazane usługi zostały wykonane należycie. Do poszczególnych punktów w wykazie 
Wykonawca winien przyporządkować odpowiedni dokument.  
 
POUCZENIE: 
Art. 297  § 1 Kodeksu Karnego: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od (…) 
instytucji dysponujących środkami publicznymi – (…) zamówienia publicznego, przedkłada 
podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo 
nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania 
(…)  zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 
 
 
 
____________________, dn. 
____________  

_______________________________________
________ 

Podpis Wykonawcy 

 


