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ZAMAWIAJĄCY: 
 

 
 
 

OŚRODEK LECZNICZO-REHABILITACYJNY 
“PAŁAC KAMIENIEC” SP. Z O.O. 

 

ul. Polna 2 
 

42-674 Kamieniec 
 
 
 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SIWZ) 

NA USŁUGI SPOŁECZNE OCHRONY OSÓB I MIENIA 
 
 

pn. „Świadczenie usługi w postaci stałej I bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów I mienia Ośrodka Leczniczo -

Rehabilitacyjnego “Pałac Kamieniec” sp. z o.o. w okresie od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2022r.”  
 
 
 

 
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 z poz. zm.). 
 
Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od kwoty 750.000 Euro. 

 

 
 
 

Nr postępowania   ZS/1/2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kamieniec, dnia 05 październik 2020 r.
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I.          Nazwa  i  adres  Zamawiającego:  
 

Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny “Pałac Kamieniec” sp. z o.o. 
 

Adres: ul. Polna 2, 42-674 Kamieniec 
 

Telefon: (32) 233 78 77; Fax: (32) 233 78 19 
 

Adres strony internetowej: www.olr-kamieniec.pl 
 

Godziny urzędowania: 7.00-16.00 
 

NIP: 6452167664, REGON: 276112481, 
 

 
 

II.       Tryb udzielenia zamówienia: 
 

1.         Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 z poz. zm.), zwana dalej „ustawa Pzp”. 
 

2.        Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: 
 

www.olr-kamieniec.pl 
 

 
 

III.     Opis przedmiotu zamówienia: 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie ochrony fizycznej budynków zlokalizowanych 

przy ul. Polna 2, 42-674 Kamieniec, w skład których wychodzi: 

- Budynek Pałacowy wraz z parkiem – obiekt zabytkowy wpisany do rejestru zabytków pod  

numerem rej. 347/60, 

- Budynek „Mysiej Wieży” – obiekt zabytkowy wpisany do rejestru zabytków pod numerem rej. 

1063/69, 

- Biologiczna oczyszczalnia ścieków. 

 oraz ochrony fizycznej osób i mienia znajdujących się w tych budynkach, a także ogrodzonego 

terenu zewnętrznego przylegającego do budynku, zwanych dalej łącznie „przedmiotem ochrony”. 

2.        Wykonawca, którego oferta wybrana zostanie jako najkorzystniejsza i który podpisze 

z  Zamawiającym  umowę,  zobowiązany  będzie  do  zapewnienia  stałego,  całotygodniowego 

ochraniania przedmiotu ochrony od poniedziałku do piątku 10 godzin na dobę w godzinach 20:00 

– 6:00, w soboty, niedziele i święta 24 godziny na dobę 

3.        Kod i nazwa przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
 

79710000-4 Usługi ochroniarskie. 
 

4.        Usługa ochrony wykonywana będzie przez 7 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku 10 

godzin na dobę w godzinach 20:00 – 6:00, w soboty, niedziele i święta 24 godziny na dobę . W 

czasie trwania jednej zmiany, liczącej 12 następujących po sobie godzin, Wykonawca zapewni 

ochronę przedmiotu ochrony przez 1 (słownie: jednego) pracownika. 

5.        Wykonawca zapewni całodobową działalność grupy interwencyjnej składającej się z co 
 

http://www.olr-kamieniec.pl/
http://www.olr-kamieniec.pl/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-ochroniarskie-8833
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najmniej 2 osób, wyposażonych w środki bezpośredniego przymusu, zdolnych stawić się na miejsce 

wezwania - w czasie do 10 minut od otrzymania takiego wezwania.

Koszty związane z działalnością grupy interwencyjnej, w tym także te powstałe w wyniku jej 

wezwania na miejsce zdarzenia, obciążają w całości Wykonawcę. 

Zamawiający dopuszcza przy tym możliwość podzlecenia zadań Wykonawcy związanych z grupą 
 

interwencyjną podwykonawcy lub podwykonawcom. 
 
 

6.        Wykonawca zapewni swoim pracownikom sprzęt niezbędny do wykonania Umowy, a w 

szczególności latarkę oraz bezprzewodowe środki łączności umożliwiające natychmiastowy kontakt 

z grupą interwencyjną oraz powiadamianie właściwych instytucji państwowych w razie zaistnienia 

sytuacji warunkujących ich działalność (policja, straż pożarna). 

7.        Do obowiązków pracowników Wykonawcy wyznaczonych do wykonywania przedmiotu 

zamówienia należeć będzie w szczególności: 

a)        Strzec mienie znajdujące się w obiektach Ośrodka. 

b)     Ochraniać, w sytuacjach szczególnego zagrożenia, życie i zdrowie osób przebywających na 

terenie ochranianych obiektów; 

 
c)         Podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku stwierdzenia zakłóceń porządku na 

terenie chronionych obiektów; 

d)       Współpraca i pomoc osobom pełniącym dyżur w przypadku zdarzeń nadzwyczajnych i 

sytuacji awaryjnych;  

e)        Dokonywanie obchodu obiektów na zewnątrz i wewnątrz budynków, kontrola placów 

zabaw, kontrola obiektu oczyszczalni ścieków co najmniej raz na 2 godziny w czasie dyżuru; 

f)         Sprawdzanie drzwi, okien, krat, kłódek w obiektach które są chronione;

g)         Zapalanie i gaszenie świateł nocnych zewnętrznych i wewnątrz obiektów – w zależności od 

pory roku, (wyłączanie zbędnego oświetlenia w obiektach, np. na korytarzach, holach, itp.); 

h)        Wpuszczanie i wypuszczanie uprawnionych osób zgodnie z wykazem podpisanym przez 

Prezesa Zarządu  Ośrodka na teren chronionych obiektów w godzinach dozorowania; 

i)     Udostępnianie wjazdu i wyjazdu przez bramę główną jednostkom ratowniczym oraz 

natychmiastowego informowania Prezesa Zarządu Ośrodka o wpuszczeniu takiej jednostki; 

j)   W przypadku stwierdzenia wycieku wody (kran nie zakręcony), gazu, wycieki ze studzienek 

kanalizacyjnych, awarii prądu  lub innych awarii bądź uszkodzeń- niezwłocznego przeciwdziałania 

w miarę posiadanych środków, np. zakręcenie kranu, głównego zaworu wody, gazu, prądu oraz 

natychmiastowego powiadomienia Prezesa Zarządu Ośrodka w razie innych istotnych zagrożeń; 

k)   W razie stwierdzenia pożaru, awarii gazu, prądu, wodociągu, kanalizacji lub innych usterek 

i awarii pracownicy ochrony są zobowiązani do bezzwłocznego powiadomienia: 
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 straży pożarnej w przypadku pożaru, 

 pogotowia gazowego, energetycznego, wodociągowego w przypadkach innych awarii. 

l)   W przypadku zakłócenia porządku na terenie chronionym pracownicy Wykonawcy są 

zobowiązani do powiadomienia policji, 

ł)   W razie napadu, pożaru, awarii pracownicy Wykonawcy są zobowiązani do powiadomienia 

(bez względu na porę) Prezesa Zarządu Ośrodka, 

m)   W razie potrzeby przyjazdu grupy interwencyjnej Wykonawca zapewni dotarcie takiej grupy 

do obiektu w jak najkrótszym czasie, o którym mowa w pkt 5 niniejszego §, 

n)   Grupę Interwencyjną odwołuje osoba uruchamiająca pilot (przycisk napadowy) systemu 

alarmowego, 

ń)   Przeprowadzania kontroli przez grupę interwencyjną min. 1 raz w tygodniu z dokonaniem 

wpisów do karty dyżurów oraz książki raportów, 

o)   Prowadzenia dokumentacji w postaci „książka raportów”, 

p)   Dbanie o schludny wygląd osobisty, kulturę, takt i szacunek dla pacjentów, pracowników 

oraz innych osób przebywających w Ośrodku, 

r)   Współpracy i pomocy  osobom pełniącym  dyżur w przypadku zdarzeń  nadzwyczajnych 

i sytuacji awaryjnych. 

s)   Wykonywania innych zadań uzgodnionych z Zamawiającym w związku z ochroną mienia. 

8.         Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  skierowania  do  Wykonawcy  żądania  wymiany 

każdego z pracowników Wykonawcy wyznaczonych do wykonywania przedmiotu zamówienia, 

co do których Zamawiający poweźmie uzasadnione zastrzeżenia odnośnie jakości ich pracy bądź 

kultury osobistej i zachowania. 

9.       Szczegółowe  warunki  realizacji  zamówienia  znajdują  się  w  Załączniku  nr  5  „Wzór 

umowy” do niniejszej Specyfikacji. 

10.     Wymagania dotyczące formy zatrudnienia pracowników Wykonawcy (Obowiązek zatrudnienia) 
 

a)        Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania przedmiotu 

zamówienia, były przez Wykonawcę w okresie realizacji zamówienia zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę, jeśli wykonywanie tych czynności będzie polegać na wykonywaniu pracy w 

sposób określony przez art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (stosownie do art. 

29 ust. 3a ustawy Pzp). 
 

b)        Brak  przedłożenia  przez  Wykonawcę  dokumentów,  o  których  mowa  w  pkt  XV 

podpunkcie 6 niniejszej Specyfikacji, zostanie potraktowane jako niewypełnienie obowiązku 

zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę. 
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c)        Sankcje  z  tytułu  braku  spełnienia  wymagania  określonego  w  lit.  a  powyżej  zostały 

określone w projekcie umowy, znajdującym się w Załączniku nr 5 „Wzór umowy” do niniejszej 

Specyfikacji.

11.      Zamawiający zastrzega, że Wykonawca winien wykonać kluczowe części zamówienia 

osobiście bądź przez własnych pracowników. Zamawiający nie dopuszcza więc w tym względzie 

umowy o podwykonawstwo, stosownie do art. 36a ust. 2 ustawy Pzp. 

 

 

IV.      Termin wykonania zamówienia: 
 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony budynku oraz osób i mienia w okresie 
 

24 miesięcy, w terminie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. 
 

 
 

V.         Warunki  udziału  w postępowaniu:  
 

Warunki udziału w postępowaniu zostaną uznane za spełnione, jeśli Wykonawca: 
 

1.         W  zakresie  kompetencji  lub  uprawnień,  wykaże  posiadanie  koncesji  wydanej  przez 

Ministra właściwego do spraw wewnętrznych na prowadzenie działalności w zakresie objętym 

zamówieniem - koncesja wydana na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób 

i mienia (Dz.U. 2020, poz. 838 z poz. zm.). 

2.        W zakresie zdolności technicznej i zawodowej, wykaże, że: 

a)  należycie wykonał lub należycie wykonuje (w tym przypadku będzie liczona wartość 

zrealizowanej części przedmiotu umowy), minimum      2  (dwa)    zamówienia      polegające      na     

świadczeniu     usługi     ochrony      osób i mienia w sposób ciągły przez okres co najmniej 9 

miesięcy,  w tym jedno na rzecz podmiotu leczniczego, świadczącego usługi zdrowotne w obiekcie 

wpisanym do rejestru zabytków  -  każde o wartości co najmniej 100 000 złotych (słownie: sto 

tysięcy złotych) brutto  - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli 

okres prowadzenia przez Wykonawcę działalności jest krótszy – w tym okresie, 

b) dysponuje stacją monitorowania położną  od obiektu ochranianego w odległości takiej aby 

Wykonawca był zdolny do szybkiej reakcji w nagłych wypadkach a średni czas dojazdu  grupy 

interwencyjnej wynosił max  10 minut,  

c) właściciel lub kierownik Wykonawcy  posiada licencję II stopnia do wykonywania usług ochrony 

osób i mienia, 

d) pracownicy Wykonawcy posiadają doświadczenie powyżej 6 miesięcy w wykonywaniu czynności 

ochroniarskich oraz są niekarani sądownie. 

3.       W zakresie sytuacji finansowej i ekonomicznej, wykaże posiadanie ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej na zasadach określonych w art. 21a ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. 

o ochronie osób i mienia (Dz.U. 2020, poz. 838 z poz. zm.) oraz wydanego na jego podstawie 
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rozporządzenia wykonawczego na sumę ubezpieczeniową nie mniejszej niż 4.000.000,00 złotych 

(słownie: cztery miliony złotych). 

Ocena spełnienia wszystkich warunków będzie dokonywana wg formuły „spełnia- nie spełnia” w 

oparciu o złożone  dokumenty i oświadczenia. 

W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólnie warunki określone w pkt. V Wykonawcy 

musza spełnić wspólnie. 

 
 

VI.       Podstawy  wykluczenia z  postępowania o udzielenie zamówienia: 
 

O udzielenie zamówienia nie może ubiegać się Wykonawca, wobec którego zachodzą podstawy 

wykluczenia określone w art. 24 ust. 1pkt.12-23 , a także w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. 

 
 

VII.     Wykaz oświadczeń lub dokumentów  potwierdzających  spełnianie warunków 
 

 udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:  
 

1.         Oferta  powinna  zawierać  wszelkie  informacje  wskazane  w  zaproponowanym  przez 
 

Zamawiającego  formularzu  ofertowym  (wzór  -  Załącznik  nr  1  „Formularz  ofertowy”  do

niniejszej Specyfikacji), zaś do oferty Wykonawca powinien załączyć aktualne na dzień składania 
 

oferty: 
 

a)        Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór - Załącznik nr 2 
 

„Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” do niniejszej Specyfikacji), 
 

b)        Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (wzór - Załącznik nr 3 
 

„Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania” do niniejszej Specyfikacji), 
 

2.        Wykonawca,   którego   oferta   została   oceniona   jako   najkorzystniejsza,   przedstawia 

dokumenty  lub  oświadczenia  niezbędne  do  potwierdzenia  braku  podstaw  do  wykluczenia 

z postępowania oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, aktualne na dzień ich złożenia, 

z zastrzeżeniem pkt VII podpunkt 2 lit. d, e i f niniejszej Specyfikacji. 

Wykonawca ma 5 dni na ich złożenie, licząc od wezwania do ich złożenia przez Zamawiającego. 

Dokumenty  powinny  zostać  złożone  w  formie  oryginału  lub  kserokopii  poświadczonej  za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu następujące dokumenty: 
 

a)        Aktualną  koncesję  wydaną  przez  Ministra  właściwego  do  spraw  wewnętrznych  na 

ochronę osób i mienia, wraz z udokumentowaniem okresu przez jaki łącznie ją posiada. 

b)        Wykaz wykonanych lub wykonywanych co najmniej 2 zamówień na ochronę osób i 
 

mienia (wzór - Załącznik nr 4 „Doświadczenie zawodowe” do niniejszej Specyfikacji) - każde 

trwające minimum 9 miesięcy,   w tym jedno na rzecz podmiotu leczniczego, świadczącego usługi 

zdrowotne w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków - każde o wartości co najmniej 100 000 

złotych (słownie: sto tysięcy złotych) brutto za rok, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
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terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia przez Wykonawcę działalności jest krótszy – w 

tym okresie, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub 

są wykonywane należycie (np. w postaci referencji). 

c)        Polisę  ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej  na  zasadach  określonych  w  art.  21a 

ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 2020, poz. 838 z poz. zm.) 

oraz wydanego na jego podstawie rozporządzenia na sumę ubezpieczeniową nie mniejszej niż 

4.000.000,00 złotych (słownie: cztery miliony złotych). 

d)        Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym przez art. 24 ust. 1 pkt 
 

13, pkt 14 oraz pkt 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 

e)        Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków i opłat. 

Zaświadczenie powinno zostać wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert.

f)       Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne. 

Zaświadczenie powinno zostać wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
 

składania ofert. 
 

g)        Odpis  z  właściwego  rejestru  lub  ewidencji  w  celu  potwierdzenia  braku  podstaw 
 

wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, 
 

h)        Licencja II stopnia  do wykonywania usług ochrony osób i mienia właściciela lub kierownika 

Wykonawcy  - w formie kopii potwierdzonej za zgodność przez Wykonawcę. 

3.        Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt VII 

niniejszej Specyfikacji lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 

oświadczenia lub dokumenty te są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 

Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia 

lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu 

albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

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

której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu, bez dodatkowego wezwania, 

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

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór - Załącznik nr 6 „Informacja Wykonawcy o 

przynależności do grupy kapitałowej” do niniejszej Specyfikacji). 
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VIII.   Informacje o sposobie porozumiewania  się  Zamawiającego z Wykonawcami  oraz  
 

 przekazywania  oświadczeń  lub  dokumentów,  a  także  wskazanie osób  uprawnionych 
do porozumiewania  się z Wykonawcami:  

 

W  toku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  Zamawiający  oraz  Wykonawca  wszelkie 
 

informacje, zawiadomienia, oświadczenia, wnioski czy pytania przekazują sobie nawzajem: 
 

a)        osobiście (w tym telefonicznie), 
 

b)        za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. 

Prawo pocztowe (Dz.U. 2020, poz. 1041 z poz. zm.), 

c)        przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. fax, poczta elektroniczna e-mail (w 

postaci zeskanowanych, wcześniej podpisanych dokumentów), przy czym każda ze stron na

żądanie drugiej powinna potwierdzić fakt otrzymania informacji, zawiadomienia, oświadczenia, 
 

wniosku lub pytania tą drogą. 
 
 

 

IX.       Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego  wykonana umowy  oraz 

wniesienia wadium 

Zamawiający wymaga od Wykonawców zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zabezpieczenie  jest  wnoszone  według  wyboru  Wykonawcy  w  jednej  lub  kilku  formach 

określonych przez art. 148 ustawy Pzp w wysokości 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 

 
 

 Zamawiający  wymaga  od  Wykonawców wniesienia wadium. 
 

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 
 

Wadium w kwocie 11.000,00 zł ( jedenaście tysięcy złotych) należy uiścić przelewem na rachunek 

bankowy Zamawiającego nr: 25 1050 1298 1000 0023 4648 2165 

 

Zamawiający dopuszcza wniesienie przez  Wykonawcę wadium w innych formach określonych 
 

przez art. 45 ust. 6 ustawy Pzp,  o wskazanej powyżej wartości. 
 

 
 

X.         Termin  składania  ofert  oraz  termin  związania  ofertą:  
 

W odpowiedzi na Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, które zostanie zamieszczone na stronie 
 

internetowej Zamawiającego, ofertę mogą złożyć wszyscy zainteresowani Wykonawcy. 
 

 
 

Zamawiający wyznacza termin składania ofert na 10 dni od dnia zamieszczenia Ogłoszenia 
 

o zamówieniu publicznym na swojej stronie internetowej. 
 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania 
 

ofert. 
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XI.      Opis sposobu przygotowania ofert: 
 

1.         Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej Specyfikacji.

2.        Oferta wraz z załącznikami wymaga dla swej ważności formy pisemnej. 
 

3.        Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
 

4.        Oferta  wraz  z  załącznikami  winna  zostać  sporządzona  w  języku  polskim,  czytelnym 

pismem  oraz zostać  ponumerowana  i spięta.  Oferta  oraz  wszystkie  załączniki  winny zostać 

podpisane własnoręcznie przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, 

zgodnie z zasadą reprezentacji właściwą dla danego Wykonawcy albo przez pełnomocnika lub 

pełnomocników należycie umocowanych. 

5.        Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych. 
 

6.        Do  oferty  należy  dołączyć  oświadczenia  wskazane  w  pkt  VII  podpunkt 1  niniejszej 

Specyfikacji, a także odpowiednie dokumenty świadczące o umocowaniu osób, które udzieliły 

podpisu pod ofertą i pod załącznikami. 

Informacje zawarte w ofercie oraz załączone przez Wykonawcę do oferty oświadczenia muszą 
 

odpowiadać swoją treścią treści zaproponowanych przez Zamawiającego wzorów tychże 

dokumentów będących załącznikami do niniejszej Specyfikacji. 

7.         Wszelkie poprawki i zmiany w treści oferty lub załączników winny zostać dokonane czytelnie 

oraz zawierać czytelny podpis osoby lub osób podpisujących ofertę. 

8.        Wszelkie   koszty   związane   z   przygotowaniem   oraz   dostarczeniem   oferty   ponosi 
 

Wykonawca. 
 

9.        Treść  ofert  oraz  załączników  jest  jawna,  za  wyjątkiem  informacji,  co  do  których 

Wykonawca wyraźnie zastrzeże oraz  wykaże, że stanowią one  tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 

2019, poz. 1010 z poz. zm.)  - zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp. 
 

10.       Oferta wraz z załącznikami winna zostać złożona w formie uniemożliwiającej zapoznanie 

się z jej treścią przed upływem terminu składania ofert, w szczególności w trwale zamkniętej 

kopercie   (opakowaniu)   zaadresowanej   do   Zamawiającego.   Oferta   powinna   także   zostać 

oznaczona na tej kopercie (opakowaniu) w sposób nie budzący wątpliwości, że jest ofertą 

przygotowaną na użytek niniejszego postępowania. Zaleca się użycie oznakowania: „Oferta – 

Świadczenie usługi w postaci stałej i bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów i mienia Ośrodka 

Leczniczo-Rehabilitacyjnego “Pałac Kamieniec” sp. z o.o. w okresie od dnia 01.01.2021 do dnia 

31.12.2022r.” wraz ze wskazaniem nazwy i adresu Wykonawcy. 

11.       Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 
 

oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian 

przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg 



Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny “Pałac Kamieniec” sp. z o.o. 
 

Strona  10 z 37 

 

takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie (opakowaniu) odpowiednio oznakowanej 

z dodatkową adnotacją informującą, iż jest to zmiana złożonej oferty. Koperty (opakowania) 

oznaczone w ten sposób zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy.

12.       Wykonawca   ma   prawo   przed   upływem   terminu   składania   ofert   wycofać   się 

z  postępowania  poprzez  złożenie  pisemnego  powiadomienia,  przy  zachowaniu  takich  tych 

samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z adnotacją na kopercie (opakowaniu), iż jest 

to wycofanie złożonej oferty. Koperty (opakowania) ofert wycofywanych nie będą otwierane. 

 
 

XII.      Miejsce  oraz  termin  składania  i  otwarcia ofert:  
 

1.         Oferty należy składać na adres siedziby Zamawiającego: 
 

Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny “Pałac Kamieniec” sp. z o.o. w Kamieńcu ul. Polna 2,  
42-674 Kamieniec  

 

2.        Dokumentem potwierdzającym fakt złożenia przez Wykonawcę oferty jest wydane przez 
    Zamawiającego pokwitowanie. 
 

3.      Termin składania ofert upływa w dniu 19 października  2020 r. o godzinie 13.45 w siedzibie 

Zamawiającego. Z uwagi na obowiązujący stan epidemii i zakaz odwiedzin w Ośrodku proszę 

umówić się  telefonicznie (32 233 78 77) z wyprzedzeniem co najmniej 1 godzinnym przed 

przyjazdem do Ośrodka w celu złożenia oferty. 
 

Oferty nadane przez operatora pocztowego  lub kuriera zostaną zakwalifikowane do udziału w 

dalszej części postępowania, o ile wpłyną na adres Zamawiającego do dnia 19 października  2020 r. 

do godziny 13.45. 

4.      Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.  Otwarcie 

ofert nastąpi w dniu 19 października 2020 r. o godzinie 14:30 w siedzibie Zamawiającego na Sali 

Balowej.  Od osób uczestniczących  w sesji otwarcia Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

pobrania wywiadu epidemiologicznego.  

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści  na stronie internetowej informację z 

otwarcia ofert. 
 

 
 

XIII.   Opis sposobu obliczenia ceny: 
 

1.         Wykonawca podaje cenę w polskich złotych. 
 

Podana przez Wykonawcę cena będzie obowiązywać przez cały czas trwania umowy i nie może 

ulec podwyższeniu. 

Wykonawca może przedstawić tylko jedną wartość ceny w przedstawianej ofercie. 
 

2.        Cena winna zostać wskazana cyfrowo i słownie. Cena winna zostać podana w wysokości 
 

netto oraz brutto. 
 

3.        Na cenę oferty składają się wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym w 

szczególności  koszty  zatrudnienia  pracowników,  w  zakresie  minimalnym  określonym  przez 
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ustawę z dnia 10.10.2001 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 2018, poz. 2177 z poz. 

zm.) oraz koszty związane z działalnością grupy interwencyjnej 

4.        Cena  oferty,  jak  również  stawka  za  1  (słownie:  jedną)  godzinę usługi ochrony 
mienia, winny zostać wyrażone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 
 

XIV.     Opis  kryteriów,  którymi  zamawiający  będzie  się  kierował  przy  wyborze  
oferty, wraz z podaniem wag kryteriów i sposobu oceny ofert: 

 

Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami przy wyborze najkorzystniejszej oferty: 
 

 
 

1.         Cena – waga kryterium 80% (maksymalnie 80 punktów).

Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto oferty. Wykonawca może przedstawić tylko 

jedną wartość ceny. 

 
 

Maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca przedstawiający ofertę z najniższą ceną. 
 

Pozostali Wykonawcy otrzymają punkty w liczbie według następującego wzoru: 
 

 
 

 cena najtańszej oferty      x 100 pkt x waga kryterium (80 %) 
 

cena oferty ocenianej 
 
 
 
2.        Doświadczenie – waga kryterium 20% (maksymalnie 20 punktów). 

 

 
 

Zamawiający będzie brał pod uwagę doświadczenie Wykonawcy. Na kryterium to wpływ ma: 
 

a)        łączny czas posiadania koncesji na prowadzenie działalności związanej z ochroną osób 
 

i mienia (na podstawie oświadczenia zawartego w Formularzu ofertowym- załącznik nr 1) ; 
 

b)         liczba wykonanych lub wykonywanych zamówień polegających na świadczeniu usług 

ochrony osób i mienia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, każde 

o wartości co najmniej 100 000 złotych (słownie: sto tysięcy złotych) brutto za rok, w tym jedno na 

rzecz podmiotu leczniczego, świadczącego usługi zdrowotne w obiekcie zabytkowym ( na 

podstawie oświadczenia Doświadczenie zawodowe z załącznika nr 4) . 

 
 

Za każdą z części składowych mającą wpływ na doświadczenie Wykonawcy można uzyskać 

maksymalnie 10 punktów, łącznie za wszystkie części składowe można uzyskać maksymalnie 20 

punktów. 

Liczbę punktów przyznanych Wykonawcom obrazuje poniższa tabela: 
 

a) 
 

Koncesja posiadana łącznie przez co najmniej 60 m-cy licząc  do dnia składania ofert 10 punktów 
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Koncesja posiadana łącznie przez 36 m-cy licząc do dnia składania ofert 7 punktów 

Koncesja posiadana łącznie przez 12 m-cy licząc do dnia składania ofert 3 punkty 

 
 

b) 
 

Co najmniej 5 wykonanych lub wykonywanych zamówień polegających na świadczeniu 
 

usług ochrony osób i mienia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, każde o wartości co najmniej określonej w pkt V pkt 2 lit. a. 

 
10 punktów 

Co najmniej 3 wykonane lub wykonywane zamówienia polegające na świadczeniu usług 
 

ochrony osób i mienia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 

każde o wartości co najmniej określonej w pkt V pkt 2 lit. a. 

 
7 punktów 

2 wykonane lub wykonywane zamówienie polegające na świadczeniu usług ochrony 
 

osób i mienia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, każde o 

wartości co najmniej określonej w pkt V pkt 2 lit. a. 

 
3 punkty 

 

 

XV.     Informacje o formalnościach,  jakie  powinny  zostać  dopełnione  po  wyborze  
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

 

1.         Zamawiający o wynikach postępowania powiadomi wszystkich Wykonawców, a także 

zamieści tę informację na swojej stronie internetowej. 

2.        Zamawiający  skontaktuje  się  z  Wykonawcą,  którego  oferta  została  wybrana  jako 
 

najkorzystniejsza, w celu podania miejsca i terminu zawarcia umowy. 
 

3.        Osoba  lub  osoby  podpisujące  umowę  w  imieniu  Wykonawcy  winny  przedstawić 

dokumenty świadczące o swoim umocowaniu, chyba że stosowne umocowanie (obejmujące swoim 

zakresem także możność do podpisania umowy) zostało wykazane już wcześniej i nie uległo 

zmianie. 

4.        Wykonawca przed podpisaniem umowy z Zamawiającym okaże polisę ubezpieczeniową 

potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkodę wynikłą 

z czynów niedozwolonych (OC delikt) oraz od odpowiedzialności cywilnej za szkodę wynikłą z 

niewykonania lub nienależytego wykonana umowy (OC kontrakt) w zakresie prowadzonej 

działalności. Minimalna suma gwarancyjna to 4 000 000 (słownie: cztery miliony) złotych brutto.

Wykonawca obowiązany jest przez cały czas trwania umowy z Zamawiającym posiadać powyższe 
 

ubezpieczenie. 
 

5.         Brak okazania dokumentu, o którym mowa w pkt XV podpunkt 4 niniejszej Specyfikacji, 

przed podpisaniem umowy będzie równoznaczny z odmową podpisania przez Wykonawcę umowy 

z jego winy. 

6.        W  odniesieniu  do  osób,  które  będą  świadczyły  usługę  ochrony  u  Zamawiającego, 
 

Wykonawca dodatkowo przedstawi: 
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a)        wykaz pracowników skierowanych do realizacji zamówienia, 
 

b)        kopię  umów  o  pracę  zawartą  z  tymi  pracownikami  lub  dokument  ZUS  ZUA 

potwierdzający zgłoszenie pracowników do ubezpieczenia, zanonimizowany w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników (imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji) przy czym Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania od swoich pracowników 

osobnej zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w zakresie ich udostępnienia 

Zamawiającemu, 

c)        kopię dokumentów potwierdzających odbycie przez pracowników szkolenia BHP oraz 
 

kopię orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeszkód do wykonywania pracy na danym 
 

stanowisku, 
 

 
 

XVI.     Istotne  dla  stron postanowienia,  które  zostaną  wprowadzone  do treści  
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór 
umowy. 

 

 

Wzór umowy stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej Specyfikacji. 
 

 
 

XVII.  Pouczenie o środkach ochrony  prawnej  przysługujących  Wykonawcy:  
 

Wykonawcy oraz podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł 

lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, 

przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI tej ustawy. 

 

XVIII.  Ochrona danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej 

„RODO”, informuję, że:  

a)     administratorem Pani/Pana danych osobowych ujawnionych dla potrzeb niniejszego 

postępowania jest : Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „Pałac Kamieniec” sp. z o.o., 42-674 

Kamieniec, ul. Polna 2,adres:sekretariat@olr-kamieniec.pl,tel. +48 32 2337877 

c)     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b,  c RODO w 

celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia. 

d)    Pani/Pana  dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora 

danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi 

mailto:sekretariat@olr-kamieniec.pl
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pocztowemu lub kurierowi w zakresie prowadzonej korespondencji. Ponadto w zakresie 

stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką 

informacją w zakresie przepisów prawa lub publikowane w BIP. 

e)     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane  w czasie trwania postępowania oraz trwania 

umowy, a także przez okres 5 lat licząc od końca roku w którym zakończyła się umowa w sprawie 

udzielenia zamówienia, chyba że okres ten zostanie wydłużony w związku z dochodzeniem 

roszczeń; 

f)     przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania jest 

zgodne z prawem  po myśli art. 6 ust. 1. b) RODO tzn. „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 

umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, 

której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.”;   

g)     w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

h)    posiada Pani/Pan: 

−    na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

−    na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

−    na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   

−    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

______________________ 
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 

naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z 

uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
 
 

XIX.  Wykaz załączników:  
 

1.         Załącznik nr 1 „Formularz ofertowy”, 
 

2.        Załącznik nr 2 „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu”, 
 

3.        Załącznik nr 3 „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania”, 
 

4.        Załącznik nr 4 „Doświadczenie zawodowe”, 
 

5.        Załącznik nr 5 „Wzór umowy”. 
 

6.        Załącznik nr 6  „Informacja Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej” 
 

7.   Załącznik nr 7 „ Umowa powierzenia przetwarzania danych” 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

        ZS/1/2020  

 

 

.............................................. 
pieczęć firmowa Wykonawcy 

 

 

FORMULARZ  OFERTOWY 

Zamawiający: Ośrodek Leczniczo – Rehabilitacyjny  

 „Pałac Kamieniec” Sp. z o.o.  

                                                                  Kamieniec, ul. Polna 2  

                                                                 42 – 674 Zbrosławice  

                                                                tel./faks (032) 233 78 19 

 

 
Przedmiot zamówienia: „Świadczenie usługi w postaci stałej i bezpośredniej ochrony fizycznej  

obiektów i mienia Ośrodka Leczniczo – Rehabilitacyjnego 

„Pałac Kamieniec” Sp. z o.o. w okresie od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2022r.” 

 

Wykonawca:  

 
Nazwa firmy: ............................................................................................................................................. 
                                                                                        (pełna nazwa:)  
.................................................................................................................................................................... 
 

Adres: ........................................................................................................................................................ 
 

Regon: ........................................., NIP ………………………, KRS ……………………………… 

 

email: ……………………………, tel. ………………, faks ……………… 

       

Nr konta bankowego: ………………………………………………………………………….. 

  

1. Oferowana przez Wykonawcę cena za świadczenie ww. usług wynosi: 

……………………….. zł (słownie: ………………………………. złotych …………. 

groszy) brutto. 
 

Na kwotę tą składa się wartość netto: …………..…………… oraz podatek od towarów i 

usług (VAT)  …………………… zł. wg stawki ................. % , w tym stawka za 1 godzinę 

usługi ochrony mienia:……………………. zł (netto), ……………….. zł (brutto). 
 

Powyższa cena jest obliczona  jako iloczyn stawki za jedną godzinę usługi ochrony mienia 

i szacunkowej ilości godzin w okresie od 1.01.2021 do 31.12.2022r.  wynoszących 10 436 

(dziesięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć godzin). 
 

W podanej cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 

 

2. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi od dnia 01.01.2021r. do 31.12.2022r. 

 

3. Oświadczamy, że posiadamy doświadczenie w działalności związanej z ochroną osób  i 

mienia, a  łączny czas posiadania koncesji na prowadzenie działalności związanej z 
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ochroną osób  i mienia wynosi: …………….. miesięcy, licząc przed terminem składania 

ofert. 

 

4. Oświadczamy, że  dysponujemy stacją monitorowania położną  od obiektu ochranianego w 

odległości takiej aby Wykonawca był zdolny do szybkiej reakcji w nagłych wypadkach a 

średni czas dojazdu  grupy interwencyjnej wynosił max  10 minut. 

 

 

5. Oświadczamy, że pracownicy Wykonawcy realizujący przedmiot zamówienia posiadają 

doświadczenie w wykonywaniu czynności ochroniarskich powyżej 6 miesięcy oraz są 

niekaralni sądownie. 

 

6. Oświadczamy, że wybór niniejszej oferty będzie/*nie będzie/* prowadzić do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego. 

 

7. Oświadczam/y, że w całości i bez zastrzeżeń akceptujemy warunki zawarte we wzorze 

umowy będącej częścią składową do Zaproszenia (zał. nr 5) i zobowiązujemy się w 

przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych we 

wzorze umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

8. Oświadczam, że wypełniliśmy obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub 14 

RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

9. Kompletna oferta zawiera ……… zapisanych i kolejno ponumerowanych stron od nr: 

…….. do nr: …….. 

 

Załącznikami do niniejszego formularza oferty są: 

1. ………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………… 

5. …………………………………………………………. 

 
 

 

Miejscowość ……………………………….  dnia  ……… 2020r. 

 

 

 

 

 

            

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

                                                        (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania           

                                                                 oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

         

     ZS/1/2020 
 

 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

                    

W związku z przystąpieniem do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  o wartości szacunkowej 

poniżej 750 000  euro, prowadzonym na podstawie art. 138  ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1843). 

 

na: 

 

„Świadczenie usługi w postaci stałej i bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów i mienia  

Ośrodka Leczniczo – Rehabilitacyjnego „Pałac Kamieniec” sp. z o.o. w okresie od 

01.01.2021r do dnia 31.12.2022r.” 

 
  

 

Nazwa Wykonawcy: 

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

 

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

 

Adres Wykonawcy 

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

 

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

 

Oświadczamy, że Firma którą reprezentuję/my 

 

1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. posiada wiedzę i doświadczenie; 

3. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

4. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

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

       Data, miejscowość                                              Podpisy osób uprawnionych do   

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

           ZS/1/2020 
 

OŚWIADCZENIE 

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  

 

W związku z przystąpieniem do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  o wartości szacunkowej 

poniżej 750 000  euro, prowadzonym na podstawie art. 138  ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1843). 

na: 

„Świadczenie usługi w postaci stałej i bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów i mienia  

Ośrodka Leczniczo – Rehabilitacyjnego „Pałac Kamieniec” sp. z o.o. w okresie od dnia 

01.01.2021 do dnia 31.12.2022r.” 

 

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

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

 

Adres Wykonawcy 

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

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

 

Oświadczam/oświadczamy, że nie podlegam/my wykluczeniu  z uwagi  na następujące okoliczności:   

   

1) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono; z wyjątkiem 

wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku 

upadłego; 

2) wykonawców, którzy  zalegają  z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 

lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnione, odroczenie, 

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

3) wykonawców będących osobami  fizycznymi lub których osoby  uprawnione do reprezentacji – zostały 

prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 

środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych oraz za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa 

lub przestępstwa skarbowego, a także za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub 10 ustawy z dnia 15 

czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ( Dz. U. poz. 769).    

4) Wykonawcy, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik 

prowadzonego postępowania: 

5) Wykonawcy, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.   

 

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

         Data, miejscowość                              Podpisy osób uprawnionych do składania 

      oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

           ZS/1/2020 
 

 

 

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

 

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

 

Adres Wykonawcy 

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

 

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

 

                                                                     

 

„Doświadczenie zawodowe" 
dotyczy udzielenia zamówienia publicznego na: 

 

„Świadczenie usługi w postaci stałej i bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów i mienia  Ośrodka Leczniczo – 

Rehabilitacyjnego „Pałac Kamieniec” sp. z o.o. w okresie od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2022r.” 

 

Wykaz zrealizowanych zamówień (minimum 2) polegających na świadczeniu  usługi ochrony      
osób i mienia w sposób ciągły przez okres co najmniej 9 miesięcy,  w tym jedno na rzecz 
podmiotu leczniczego, świadczącego usługi zdrowotne w obiekcie wpisanym do rejestru 
zabytków  -  każde o wartości co najmniej 100 000 złotych (słownie: sto tysięcy złotych) 
brutto - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres 
prowadzenia przez Wykonawcę działalności jest krótszy – w tym okresie 
 

 

L.p. 
Zamawiający (odbiorca), 

adres, tel/faks 
Przedmiot Data wykonania Wartość usługi 

 
    

 
    

*do każdego wykazanego zadania należy dołączyć dokument potwierdzający, że usługi  te zostały zrealizowane 

należycie 

 

 

  

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

       Data, miejscowość                                              Podpisy osób/y uprawnionych do   

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

        ZS/1/2020 

 

 

UMOWA  (WZÓR)  

zawarta w   dniu ………  w Kamieńcu, na podstawie art. 138o ustawy z  dnia 29.01.2004r. 

Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1843), pomiędzy: 

Ośrodkiem Leczniczo -  Rehabilitacyjnym „Pałac Kamieniec” Spółka z o.o. z siedzibą w 

Kamieńcu (42-674) przy ul. Polnej 2, wpisanym do rejestru przedsiębiorców w Sądzie 

Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000566979, kapitał 

zakładowy w kwocie: 10 200 000,00 zł wniesiony aportem, NIP: 6452167664, REGON: 

276112481 (zwanym dalej Ośrodkiem), reprezentowanym przez:  

– Prezesa Zarządu -  Grażynę Osińską,  

zwanym dalej  „Zamawiającym” 

a  

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

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

§ 1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenie usługi w 

postaci stałej i bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów i mienia Ośrodka Leczniczo – 

Rehabilitacyjnego „Pałac Kamieniec” sp. z o.o., położonych w Kamieńcu,  przy ul. Polnej 2 w 

skład, których wchodzi:   

 

 - Budynek Pałacowy wraz z parkiem – obiekt zabytkowy wpisany do rejestru zabytków pod  

         numerem rej. 347/60, 

 - Budynek „Mysiej Wieży” – obiekt zabytkowy wpisany do rejestru zabytków pod numerem  

         rej. 1063/69, 

 - Biologiczna oczyszczalnia ścieków. 

 

2. Ochrona obiektów i mienia realizowana będzie w: 

jednoosobowo  przez 10 godzin na dobę, w godz. od 2000 do 600 dnia następnego, przez 5 dni 

w tygodniu, a w soboty, niedziele i święta  przez 24 godziny na dobę, w godzinach od 600 - 600 

dnia następnego , wg następującego podziału czasowego: 

 

Lp. Strefa 

czasowa 

Zakres obowiązków  

 

 
 

1. 

2000 - 600 (w dni 

robocze) 

lub 600 - 600 (w 

soboty, 

niedziele  i 

święta)  

1. Przyjęcie dyżuru, dokonanie stosownego wpisu do „Książki 

raportów dziennych”. 

 

2. Obchód obiektu na zewnątrz i wewnątrz budynków, kontrola 

placu zabaw, kontrola obiektu oczyszczalni ścieków z pozycji za 

ogrodzeniem od strony południowej czyli bez wchodzenia na 

teren oczyszczalni – czynności powtarzać 2 razy w ciągu dyżuru 

w odpowiedniej porze ,tzn. wtedy gdy wszystkie osoby 

(interesanci),  które wcześniej weszły do budynku pałacu opuściły 

teren Ośrodka i zostały odnotowane w zeszycie pn.: „Rejestr osób 

wchodzących i wychodzących z Ośrodka”.  
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3. Przebywanie  wewnątrz budynku na holu przy wejściu 

głównym, wpuszczanie interesantów i pracowników Ośrodka, 

ewidencjonowanie tych osób – dokonywanie odpowiednich 

wpisów w zeszytach pn.: 1) „Rejestr osób wchodzących i 

wychodzących z Ośrodka”, 2)  „Rejestr pracowników Ośrodka”, 

zgodnie ze wzorem  sporządzonym  przez Zamawiającego. 

 

4. Otwieranie bramy wjazdowej pilotem i wyrażanie zgody  na 

wjazd samochodem  na teren Ośrodka tylko: służbom 

ratowniczym i porządkowym, dostawcom – (zaopatrzenie) , 

serwisantom, listonoszowi, kurierowi, opiekunom pacjentów grup 

zorganizowanych, pacjentom Poradni Rehabilitacyjnych z 

dysfunkcją ruchową (osoby na wózkach inwalidzkich , itp.) lub 

innym za uprzednią zgodą  Prezesa Zarządu  Ośrodka. 

 

5. Informowanie w sposób kulturalny pozostałych osób nie 

mających zgody na wjazd samochodem na teren Ośrodka, o 

zaparkowaniu  wzdłuż drogi przed  bramą  wjazdową.  

 

6. Wykonywanie innych poleceń Zamawiającego  w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa obiektów, ochrony mienia oraz osób 

w nich przebywających. 

 

7. Przestrzeganie zasad należytego zachowania się w trakcie 

wykonywania obowiązków, ( właściwe i kulturalne zachowanie w 

obecności  pacjentów, pracowników oraz osób trzecich) oraz 

dbania o swój schludny wygląd zewnętrzny. 

 

 

  3.  Przed podjęciem służby , strażnik każdorazowo potwierdzać będzie telefonicznie swoją 

obecność w Centrum Monitorowania w:  ……………………………...............................…….. 

 

   UWAGA!!!  usterki, uwagi  oraz zdarzenia  stwierdzone i zauważone podczas obchodów 

należy  szczegółowo opisywać w „Książce raportów dziennych” oraz natychmiast zgłaszać do 

Zarządu   Ośrodka. 

§ 2 

Szczegółowe obowiązki Wykonawcy 

 

1. W celu prawidłowego wykonywania niniejszej umowy do obowiązków Wykonawcy w 

szczególności należy: 

1.1. Strzec mienie znajdujące się w obiektach Ośrodka. 

1.2. Ochraniać, w sytuacjach szczególnego zagrożenia, życie i zdrowie osób przebywających 

na terenie ochranianych obiektów. 

1.3. Podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku stwierdzenia zakłóceń porządku na 

terenie chronionych obiektów. 

1.4. Współpraca i pomoc osobom pełniącym dyżur w przypadku zdarzeń nadzwyczajnych i 

sytuacji awaryjnych. 

1.5. Dokonywanie obchodu obiektów na zewnątrz i wewnątrz budynków, kontrola placów 

zabaw, kontrola obiektu oczyszczalni ścieków co najmniej raz na 2 godziny w czasie dyżuru. 
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1.6. Sprawdzanie drzwi, okien, krat, kłódek w obiektach które są chronione. 

1.7. Zapalanie i gaszenie świateł nocnych zewnętrznych i wewnątrz obiektów – w zależności 

od pory roku, (wyłączanie zbędnego oświetlenia w obiektach, np. na korytarzach, hollach, itp.). 

1.8. Wpuszczanie i wypuszczanie uprawnionych osób zgodnie z wykazem podpisanym przez 

Prezesa Zarządu  Ośrodka na teren chronionych obiektów w godzinach dozorowania. 

1.9. Udostępnianie wjazdu i wyjazdu przez bramę główną jednostkom ratowniczym oraz 

natychmiastowego informowania Prezesa Zarządu Ośrodka o wpuszczeniu takiej jednostki. 

1.10. W przypadku stwierdzenia wycieku wody (kran nie zakręcony), gazu, wycieki ze 

studzienek kanalizacyjnych, awarii prądu  lub innych awarii bądź uszkodzeń- niezwłocznego 

przeciwdziałania w miarę posiadanych środków, np. zakręcenie kranu, głównego zaworu wody, 

gazu, prądu oraz natychmiastowego powiadomienia Prezesa Zarządu Ośrodka w razie innych 

istotnych zagrożeń. 

1.11. W razie stwierdzenia pożaru, awarii gazu, prądu, wodociągu, kanalizacji lub innych 

usterek i awarii pracownicy ochrony są zobowiązani do bezzwłocznego powiadomienia: 

 straży pożarnej w przypadku pożaru, 

 pogotowia gazowego, energetycznego, wodociągowego w przypadkach innych awarii, 

1.12.W przypadku zakłócenia porządku na terenie chronionym pracownicy Wykonawcy są 

zobowiązani do powiadomienia policji. 

1.13. W razie napadu, pożaru, awarii pracownicy Wykonawcy są zobowiązani do 

powiadomienia (bez względu na porę) Prezesa Zarządu Ośrodka. 

1.14. W razie potrzeby przyjazdu grupy interwencyjnej Wykonawca zapewni dotarcie takiej 

grupy do danego obiektu w jak najkrótszym czasie, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2.1 niniejszego 

§. 

1.15. Grupę Interwencyjną odwołuje osoba uruchamiająca pilot (przycisk napadowy) systemu 

alarmowego. 

1.16. Przeprowadzania kontroli przez grupę interwencyjną min. 1 raz w tygodniu z dokonaniem 

wpisów do karty dyżurów oraz książki raportów. 

1.17. Prowadzenia dokumentacji w postaci „książka raportów”. 

1.18. Dbanie o schludny wygląd osobisty, kulturę, takt i szacunek dla pacjentów, pracowników 

oraz innych osób przebywających w Ośrodku. 

1.19. Współpracy i pomocy  osobom pełniącym  dyżur w przypadku zdarzeń  nadzwyczajnych 

i sytuacji awaryjnych.  

1.20. Wykonywania innych zadań uzgodnionych z Zamawiającym. 

 

2. Wykonawca zobowiązany jest również do: 

2.1. Posiadania własnego Centrum Monitorowania oraz Grup Interwencyjnych, max. czas 

dojazdu Grupy Interwencyjnej 10 minut. 

2.2.  Podłączenia każdego z obiektów do Centrum Monitorowania oraz wyposażenie 

pracownika ochrony i personelu medycznego w 3 szt. pilotów antynapadowych na każdym z 

chronionych obiektów. 

2.3. Wyposażenia wszystkich swoich pracowników w jednolite umundurowanie oraz 

identyfikatory imienne. 

2.4. Wyposażenia wszystkich swoich pracowników w odpowiednie indywidualne środki 

łączności- telefon komórkowy, pozwalające na wymianę informacji między pracownikami 
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Wykonawcy oraz między pracownikami Wykonawcy a kierownictwem Zamawiającego. 

Pracownik Wykonawcy zobowiązany jest do noszenia telefonu komórkowego lub innego 

środka łączności stale przy sobie a w szczególności w przypadku wykonywania obchodu 

obiektu na zewnątrz i wewnątrz budynku. 

2.5. Wyposażenia wszystkich swoich pracowników w sprzęt techniczny odpowiedni do 

wypełnianych zadań ( np. latarki, telefony bezprzewodowe, itp.) 

2.6. Przekazania Zamawiającemu imiennej listy pracowników, którzy wykonywać będą 

przedmiot niniejszej umowy w obiektach Zamawiającego, najpóźniej na trzy dni przed 

rozpoczęciem wykonywania niniejszej umowy. 

2.7. Bieżącego i niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdorazowej zmianie 

personalnej w składzie pracowników Wykonawcy wykonujących przedmiot niniejszej umowy 

na terenie obiektów Zamawiającego. O powyższym Zamawiający winien być poinformowany 

przed przystąpieniem do pracy nowego pracownika. 

2.8. Wykonawca zobowiązany będzie bezwarunkowo do dokonania niezwłocznej wymiany 

składu personalnego pracowników Wykonawcy wykonujących przedmiot umowy, na każde 

żądanie Zamawiającego, zgłoszone pisemnie, faksem, za pośrednictwem poczty elektronicznej 

lub telefonicznie. 

2.9. Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowej reakcji w nieprzekraczalnym terminie 1 

godziny w przypadku: 

- braku obsady stanowiska ochrony, 

- rażących uchybień w pełnieniu dyżuru, 

- wymiany pracowników wykonujących przedmiot niniejszej umowy w przypadku określonym 

w pkt. 2.8. 

- stwierdzenia przez Zamawiającego niedyspozycji pracownika ochrony. 

 

3. Pracownikowi ochrony w czasie wykonywania obowiązków zabrania się: 

3.1. Słuchania radia, używania walkmanów, tabletów, urządzeń z grami elektronicznymi, 

dzbanków bezprzewodowych, grzałek elektrycznych, dodatkowych lampek nocnych, itp. 

3.2. Manipulowania urządzeniami technicznymi, do obsługi których nie jest upoważniony. 

3.3. Spania na posterunku. 

3.4. Przyjmowania wizyt rodziny, znajomych, przyjaciół oraz przychodzenia ze zwierzętami 

(psem). 

3.5. Używania alkoholu lub innych środków upośledzających sprawność psychiczną lub 

fizyczną. 

3.6. Palenia tytoniu. 

§ 3 

1. Zamawiający zobowiązuje się niniejszym do: 

- protokolarnego przekazania Wykonawcy obiektów będących przedmiotem dozoru i ochrony, 

- udostępnienia Wykonawcy pomieszczenia socjalnego dla pracowników ochrony oraz 

wszelkie niezbędne do realizacji umowy informacje i materiały w zakresie ochrony obiektu. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania ze specyfiką pracy Ośrodka, rozkładem 

pomieszczeń, lokalizacją obiektów w przeddzień przejęcia obiektów w celu ich ochrony. 
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3. Strony zgodnie ustalają i potwierdzają, iż za należyty stan techniczny obiektu, w tym w 

szczególności stan zamków, zamknięć, ogrodzenia i oświetlenia, wyłączną odpowiedzialność 

ponosi Zamawiający. 

4. Wykonawca zobowiązany będzie do informowania Zamawiającego o stanie każdego z ww. 

urządzeń o ile jego stan uniemożliwiłby wykonywanie przedmiotu umowy. W razie zaniechania 

powyższemu obowiązkowi i zaistnienia szkody po stronie Zamawiającego w związku z 

wadliwym działaniem urządzenia przyjmuje się, ze szkoda powstała z winy Wykonawcy. 

 

§ 4 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia i kwalifikacje oraz jest 

technicznie przygotowany do wykonywania usługi ochrony i działa zgodnie z ustawą o 

ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997r. (tj. Dz. U. z 2018r, poz. 2142 z późn.zm.) i 

zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego w przypadku utraty 

licencji. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia ryzyk związanych z realizacją całości 

przedmiotu umowy i przyjmuje na siebie odpowiedzialność cywilną za szkody spowodowane 

niewykonaniem  lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy, na kwotę nie mniej niż 

4.000.000,00zł. 

3. Wykonawca oświadcza, iż nie będzie powierzał wykonywania zleconej usługi osobom 

trzecim (podwykonawcom) bez zgody Zamawiającego. 

4. Wykonawca oświadcza, że zapewni niezbędny stan etatowy pracowników konieczny do 

należytego wykonywania usługi w okresie trwania umowy.  

5. Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania przedmiotu 

zamówienia, były przez Wykonawcę w okresie realizacji zamówienia zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę (Obowiązek Zatrudnienia). 

6. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotu umowy przedstawi 

Zamawiającemu: 

a) wykaz pracowników skierowanych do realizacji zamówienia. 

b) kopię umów o pracę zawartą z tymi pracownikami lub dokument ZUS ZUA 

potwierdzający zgłoszenie pracowników do ubezpieczenia, zanonimizowany w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników ( imię i nazwiska pracownika 

nie podlega anonimizacji), przy czy Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania od 

swoich pracowników osobnej zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w 

zakresie ich udostępnienia Zamawiającemu 

c) kopię dokumentów potwierdzających odbycie przez pracowników szkolenia BHP oraz 

kopię orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwskazań do wykonywania pracy 

na danym stanowisku. 

- pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności. 

7. W przypadku zmiany składu osobowego pracowników Wykonawcy, przed dopuszczeniem 

tych osób do wykonywania poszczególnych czynności Wykonawca obowiązany jest 

przedłożyć Zamawiającemu dla tych osób dokumenty, o których mowa w pkt 6 niniejszego §, 

pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności. 

8.Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu dla osób realizujących czynności, do których odnosi się Obowiązek 
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Zatrudnienia dokumenty, o których mowa w pkt 6 niniejszego §.  Nieprzedłożenie 

dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowi przypadek naruszenia obowiązku 

zatrudnienia zagrożone sankcją kary umownej. 

9.W przypadku wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez Wykonawcę 

Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

10.Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do sprawdzania tożsamości Personelu 

Wykonawcy skierowanego do realizacji przedmiotu zamówienia. 

11.W przypadku stwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiającego wykonywania 

przedmiotu umowy przez osoby, które nie powinny być dopuszczone do wykonywania tych 

czynności z powodu braku odpowiednich kwalifikacji lub wymaganego prawem ich 

potwierdzenia, Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do wstrzymania wykonywania 

usług przez Wykonawcę lub żądania zaprzestania wykonywania tych usług przez taką osobę. 

 

§ 5 

1. Wynagrodzenie szacunkowe za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 

……………………….. zł (słownie: ………………………………. złotych …………. 

groszy) brutto. Na kwotę tą składa się wartość netto: …………..…………… oraz 

podatek od towarów i usług (VAT)  …………………… zł. wg stawki ................. % , w 

tym stawka za 1 godzinę usługi ochrony mienia:……………………. zł (netto), 

……………….. zł (brutto) i jest zgodne z ofertą Wykonawcy, a stawka za 1 godzinę usługi 

ochrony mienia będzie stała przez cały okres trwania umowy. Powyższe wynagrodzenie 

zostało obliczone  jako iloczyn stawki za jedną godzinę usługi ochrony mienia i 

szacunkowej ilości godzin w okresie od 1.01.2021 do 31.12.2022r.  wynoszących 10 436 

(dziesięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć godzin). 

2. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,  zmiany wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 

za pracę lub  zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

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, wartość wynagrodzenia Wykonawcy może ulec zmianie, o ile zmiany te 

będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę, przy czym: 

a. wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie adekwatnej do zmiany kosztów 

Wykonawcy, wynikających ze zmian określonych powyżej,  

b. w przypadku wystąpienia przez Wykonawcę o zmianę wysokości wynagrodzenia, 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć jest szczegółowe wyliczenie zawierające 

kalkulację zmiany kosztów wraz dowodami potwierdzającymi te wyliczenia, 

c. zmiany wynagrodzenia Wykonawcy będą dokonywane wyłącznie na podstawie 

pisemnych, pod rygorem nieważności, aneksów zawieranych przez Strony,  

d. z wnioskiem o zawarcie aneksu z uwagi zmniejszenie kosztów Wykonawcy 

wynikających ze zmian określonych powyżej, może wystąpić również 

Zamawiający – w takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
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dokumenty, o których mowa w punkcie b powyżej, w ustalonym przez strony 

terminie, nie dłuższym jednak niż 30 dni od dnia złożenia wniosku przez 

Zamawiającego,  

e. w przypadku zwłoki Wykonawcy z przedłożeniem dokumentacji w przypadku 

wskazanym w punkcie d powyżej, Zamawiający uprawniony jest do naliczenia 

kary umownej w wysokości 0,2%  miesięcznego wynagrodzenia wskazanego w 

ust. 1 za każdy dzień zwłoki Wykonawcy wraz z prawem Zamawiającego do 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu 

cywilnego. 

§ 6 

1. Strony ustalają, że okresem rozliczeniowym będzie miesiąc kalendarzowy. 

2. Wynagrodzenie miesięczne za wykonanie usługi ochrony mienia stanowić będzie iloczyn 

liczby wykonanych godzin potwierdzonych w „karcie służby na posterunku” przez 

Zamawiającego  i stawki za 1 godzinę usługi ochrony mienia, o której mowa w § 5 ust 1 

umowy. 

2. Rozliczenie wynagrodzenia nastąpi na podstawie  faktury VAT wystawionej przez 

Wykonawcę  w terminie do 5 dni roboczych następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. 

3. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie „karta służby na posterunku” za dany miesiąc,   

zatwierdzona  przez  Zamawiającego. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczane, fakturowane i płatne w złotych polskich.  

5. Faktura VAT zostanie wystawiona zgodnie za następującymi danymi określającymi 

Zamawiającego – jak  w preambule umowy. 

6. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie 14 dni od daty wpływu prawidłowo 

wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany na 

fakturze, umieszczony w wykazie podatników VAT. Strony zgodnie przyjmują, że za datę 

wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT  uznaje się dzień, w którym Zamawiający mógł 

zapoznać się z treścią faktury VAT. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego.  

7. Płatność faktury będzie dokonywana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 

fakturze VAT w terminie 14 dni od daty  wpływu faktury do Zamawiającego. 

8. Płatność za przedmiot umowy będzie realizowana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 

płatności, o którym mowa w art. 108a-108f ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od 

towarów i usług  

9. W przypadku skorzystania przez Wykonawcę z możliwości wysłania ustrukturyzowanych 

faktur elektronicznych do Zamawiającego za pośrednictwem platformy elektronicznego 

fakturowania, obowiązuje następujący adres doręczenia faktury VAT: e-faktury@olr-

kamieniec.pl  

10. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie przez Wykonawcę cesji umowy, jej części 

lub wynikającej z niej wierzytelności.  

11. Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za opóźnienie, liczone od dnia następnego po dniu, 

w którym zapłata miała być dokonana.   
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§ 7 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia  01.01.2021r. do dnia 31.12.2022r. 

2. Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym w   

    przypadku: 

- złożenia wniosku o upadłość lub likwidacji spółki Wykonawcy, 

-  nienależytego wykonywania ochrony obiektów  lub działania na szkodę 

Zamawiającego, np. brak zapewnionych obchodów, niestawienie się pracownika 

ochrony na służbę , przebywanie osób trzecich itp., 

- braku ubezpieczenia działalności gospodarczej Wykonawcy, 

- utraty przez Wykonawcę koncesji na prowadzenie działalności w zakresie usług 

ochrony osób i mienia, 

- naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy (§ 9), 

- zaistnienia innych przypadków, które powodują utratę zaufania do Wykonawcy 

i uniemożliwiają dalszą współpracę. 

3. Rozwiązanie umowy winno nastąpić na piśmie i ma skutek od dnia doręczenia pisma o       

rozwiązaniu. 

4. Zamawiający uprawniony jest nadto do odstąpienia od niniejszej umowy w sytuacji 

wskazanej w art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych. 

 

§ 8 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w przypadku: 

a) za każdy przypadek nienależytego wykonania umowy w wysokości 10% 

wynagrodzenia miesięcznego brutto, za okres trwania umowy, 

b) stworzenia zagrożenia interesu i mienia Zamawiającego w wysokości miesięcznego 

wynagrodzenia brutto za każdy przypadek, 

c) naruszenie Obowiązku zatrudnienia o którym mowa w § 5 pkt.5 i następne w wysokości 

1000,00 złotych za każdy przypadek, 

d) rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z winy Wykonawcy 

w wysokości trzykrotnego wynagrodzenia miesięcznego brutto. 

2. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód, jakie mogą powstać z winy 

Wykonawcy oraz jego pracowników w mieniu Zamawiającego oraz w imieniu osób 

trzecich w związku z realizacją przedmiotu umowy. 

4. Strony uzgadniają, że naliczane przez Zamawiającego kary umowne, mogą być potrącane 

z wynagrodzenia, a niezależnie od podstawy naliczenia kary umownej, łączna wartość kary 

nie może przekroczyć 50% wartości wynagrodzenia umownego. W takim przypadku 

Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie, a Zamawiający wystawi notę księgową 

obciążeniową płatną do 14 dni od daty jej otrzymania przez Wykonawcę.   

5. W przypadku braku możliwości zaspokojenia roszczeń z tytułu kar umownych na zasadach 

określonych w ust. 1 Zamawiający wystawi notę księgową obciążeniową płatną do 14 dni 

od daty jej otrzymania przez Wykonawcę. 
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§ 9 

1. Strony zgodnie postanawiają, że zachowają w tajemnicy wszelkie informacje, które mają 

wpływ na stan bezpieczeństwa  ochranianego mienia, w szczególności zachowają w tajemnicy 

wszelkie informacje dotyczące sposobu zabezpieczenia obiektów i mienia, w czasie 

obowiązywania  umowy, jak i po jej rozwiązaniu. 

2. Wykonawca zobowiązuje się związać tajemnicą swoich pracowników w czasie trwania 

niniejszej umowy, jak również po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu lub też rozwiązaniu z 

pracownikiem umowy o pracę przez okres co najmniej 5 lat. 

 

§ 10 

1. Wykonawca zobowiązany jest w dniu zawarcia niniejszej umowy ustanowić na rzecz 

Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% łącznego 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 6, w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 148 

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Z zastrzeżeniem § 8 ust. 2, zabezpieczenie wskazane w ust. 1 zostanie zwrócone Wykonawcy 

zgodnie zasadami określonymi w art. 151 ust. 1 i art. 148 ust. 5 ustawy prawo zamówień 

publicznych w ciągu 30 dni od dnia rozwiązania umowy i uznania przez zamawiającego za 

należycie wykonaną. 

3. Niezależnie od zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, 

Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej na 

wypadek wyrządzenia szkody Zamawiającemu. Minimalna suma gwarancyjna od 

odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej wynosi 4.000.000,00 zł. Wykonawca 

zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu kopię stosownej polisy ubezpieczeniowej  przed 

zawarciem umowy, a w przypadku jej upływu w toku trwania umowy dostarczyć nowa polisę 

na ww. kwotę. Niedostarczenie polisy mimo wezwania Zamawiającego, uprawnia 

Zamawiającego do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy. 

 

§ 11 

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz 

Ustawy o ochronie osób i mienia.  

2. Administratorem  danych osobowych podanych w umowie jest Ośrodek Leczniczo –  

Rehabilitacyjny „Pałac Kamieniec” sp. z o. o, 42-674 Kamieniec, ul. Polna 2, adres: 

 sekretariat@olr-kamieniec.pl, tel. +48 32 2337877 

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonywania czynności mających na celu  

zawarcie umowy  i jej realizację, a podstawą  prawną przetwarzania  danych osobowych  

jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (UE).  

4. Wykonawca oświadcza ze zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej która znajduje się  

 w siedzibie Zamawiającego oraz na jego stronie internetowej. 

 

§ 11 

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez 

art. 144 ustawy  Prawo Zamówień Publicznych. 
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2. Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy rozstrzygać będzie właściwy 

rzeczowo Sąd dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę niniejszą sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym  dla każdej ze stron.  

 

 

załączniki: 

1.SIWZ wraz z załącznikami.  

2.Formularz ofertowy z dnia ............ 

3......................................................... 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
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              Załącznik nr 6 do SIWZ  

                                   ZS/1/2020 

 
 Zamawiający: 
 

Ośrodek Leczniczo – Rehabilitacyjny 

 „Pałac Kamieniec” sp. z o.o. 

Kamieniec, ul. Polna  

42-674 Zbrosławice  

 
(pełna nazwa/firma, adres) 

Wykonawca: 

………………………………………

…………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w 

zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 

………………………………………

……………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 

do reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

pn.” „Świadczenie usługi w postaci stałej i bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów i mienia  Ośrodka 

Leczniczo – Rehabilitacyjnego „Pałac Kamieniec” sp. z o.o. w okresie od dnia 01.01.2021 do dnia 

31.12.2022r.” 

. , prowadzonego  przez Ośrodek Leczniczo – Rehabilitacyjny „Pałac Kamieniec” sp. z o.o., oświadczam, że 

Wykonawca, którego reprezentuję: 

- nie należy do grupy kapitałowej* 

lub 

należy do grupy kapitałowej* 

* niewłaściwe skreślić 

 

……………………………………. 

               pieczęć, podpis/y 

W przypadku informacji, że Wykonawca należy do grupy kapitałowej, należy wypełnić poniższą tabelę 

(Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej), w razie braku przynależności do grupy 

kapitałowej, należy tabelę przekreślić. 

 

Uwaga! Grupa kapitałowa – według ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 369 z późn. zm.) - rozumie się przez to wszystkich 

przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego 

przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę 
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L.p. Nazwa i adres podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 

  

  

  

  

 
 

 

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

   miejscowość, dnia                                                                                  pieczęć, podpis/y 
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                Załącznik nr 7 do SIWZ  

       ZS/1/2020 

 

Umowa  powierzenia przetwarzania danych osobowych  

(uzupełnienie Umowy  nr …) 

 

zawarta w dniu ………………………...20…..r. w  Kamieńcu, pomiędzy  Stronami ww. Umowy  tj. 

Ośrodkiem Leczniczo-Rehabilitacyjnym “Pałac Kamieniec” Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieńcu, przy ul. 

Polnej 2, wpisanym do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy 

KRS pod nr: 0000566979, kapitał zakładowy w kwocie: 10 200 000,00 zł wniesiony aportem, NIP: 6452167664, 

REGON: 276112481 (zwanym dalej Ośrodkiem), reprezentowanym  przez :  

Prezesa Zarządu – ………………….., jako Zlecającego oraz Administratora w niniejszej umowie  

a 

…………………………………………………., z siedzibą …………………., adres…………………… NIP 

jako Wykonawcą oraz Przetwarzającym (zwanymi dalej łącznie jako: „Strony”) 

Mając na uwadze, że: 

 Strony  w dniu …………… zawarły umowę o świadczenie usługi w zakresie 

…………………………….nr …………….. („Umowa Podstawowa”), w związku, z 

wykonywaniem której Administrator powierzy Przetwarzającemu przetwarzanie danych 

osobowych w zakresie określonym Umową; 

 Celem Umowy jest ustalenie warunków, na jakich Przetwarzający wykonuje operacje przetwarzania 

Danych Osobowych w imieniu Administratora; 

 Strony zawierając Umowę dążą do takiego uregulowania zasad przetwarzania Danych Osobowych, 

aby odpowiadały one w pełni postanowieniom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z 27.04.2016 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, s. 1) – dalej RODO.  

Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści: 

1. Opis Przetwarzania 

1.1. Przedmiot [art. 28 ust. 3 RODO] Na warunkach określonych niniejszą Umową oraz Umową 

Podstawową Administrator powierza Przetwarzającemu przetwarzanie (w rozumieniu RODO) 

dalej opisanych Danych Osobowych.  

1.2. Czas [art. 28 ust. 3 RODO] Przetwarzanie będzie wykonywane w okresie obowiązywania 

Umowy Podstawowej. 

1.3. Charakter i cel [art. 28 ust. 3 RODO] Charakter i cel przetwarzania wynikają z Umowy 

Podstawowej. W szczególności: 

1.3.1. charakter przetwarzania określony jest  następującą rolą Przetwarzającego: wykonywanie  

umowy o świadczenie usługi ………………………………………..i wglądu do  danych 

osobowych:………………………………………………………………………………

…………,   w  tym  w  szczególności  w  zakresie  wykonywania zadań: 

......................…………………….. 

1.3.2. celem przetwarzania jest umożliwienie Administratorowi wywiązywania się z prawnych 

obowiązków związanych z zatrudnianiem pracowników, osób współpracujących i 

wykonywaniem działalności podstawowej przez Administratora. 

1.4. Rodzaj danych [art. 28 ust. 3 RODO] Przetwarzanie obejmować będzie następujące rodzaje 

danych osobowych („Dane”) pracowników Administratora/*, pacjentów Ośrodka/* 

kontrahentów Administratora i ich pracowników lub osoby współpracujące 

(podwykonawców)/*…………….….…………../* : 

Dane zwykłe: 
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(1) imię i nazwisko, 

(2) numer ewidencyjny PESEL, 

(3) obywatelstwo, 

(4) płeć, 

(5) adres zamieszkania, 

(6) data urodzenia, 

(7) NIP, 

(8) seria i numer dokumentu tożsamości,  

(9) dane adresowe i teleadresowe (adres e-mail, numery telefonów, adres do 

korespondencji) 

 

Dane szczególnych kategorii i dane karne: 

(10) dane sensytywne dotyczące stanu zdrowia  pracowników/*pacjentów/*, w 

szczególności informacje o cechach osobowościowych i przejawach podejmowanej 

działalności, 

(11) informacje o stanie zdrowia,  

(12) zbiór  o  potencjalnej  i  prawdopodobnej  zawartości  danych  osobowych  (wpisy, 

dokumenty tekstowe, obrazy, nagrania, filmy). 

 

1.5. Administrator   oświadcza, że   charakter   danych   osobowych   powierzanych   niniejszą 

Umową,  obejmuje  szczególne  kategorie  danych  osobowych  w rozumieniu  art.  9  ust.  1 

RODO. Przetwarzający   będzie   przetwarzać,   w   szczególności   dane   osobowe   

następujących kategorii  osób:   

1.6. Kategorie osób [art. 28 ust. 3 RODO] Przetwarzanie Danych będzie dotyczyć następujących 

kategorii osób: 

(1) pacjentów/*, obecnych  i  byłych  pracowników/*,  współpracowników/*,  kandydatów  

do pracy/*,  osób,  z  którymi  Administrator  wchodzi  w  interakcje  społeczne/*,  w  

tym  członków rodzin  obecnych  i  byłych  pracowników  i  współpracowników/*,  osób  

uprawnionych  do renty rodzinnej po ww. osobach, spadkobierców ww. osób, 

świadków wypadku/*, podmiotów współpracujących z  Administratorem na różnych 

podstawach prawnych/*, 

(2) odbiorcy korespondencji elektronicznej pracowników Administratora i osób 

współpracujących z Administratorem. 

2. Podpowierzenie  

2.1. Podpowierzenie [art. 28 ust. 2 RODO] Przetwarzający może powierzyć konkretne operacje 

przetwarzania Danych („podpowierzenie”) w drodze pisemnej umowy podpowierzenia 

(„Umowa Podpowierzenia”) innym podmiotom przetwarzającym. („Podprzetwarzający”), 

pod warunkiem uprzedniej akceptacji Podprzetwarzającego przez Administratora.  

2.2. Transfer obowiązków [art. 28 ust. 4 RODO] Dokonując podpowierzenia Przetwarzający ma 

obowiązek zobowiązać Podprzetwarzającego do realizacji wszystkich obowiązków 

Przetwarzającego wynikających z niniejszej Umowy powierzenia, z wyjątkiem tych, które nie 

mają zastosowania ze względu na naturę konkretnego podpowierzenia.  

2.3. Zobowiązanie względem Administratora. Przetwarzający ma obowiązek zapewnić, aby 

Podprzetwarzający złożył Administratorowi zobowiązanie do wykonania obowiązków, o 

których mowa w poprzednim ustępie. Może to zostać wykonane przez podpisanie stosownego 

oświadczenia adresowanego do Administratora wraz z podpisaniem Umowy Podpowierzenia, 

zawierającego listę obowiązków Podprzetwarzającego.  

2.4. Zakaz podzlecenia świadczenia głównego [art. 28 ust. 4 RODO] Przetwarzający nie ma 

prawa przekazać Podprzetwarzającemu całości wykonania Umowy.  

3. Obowiązki Przetwarzającego 
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Przetwarzający ma następujące obowiązki: 

3.1. Udokumentowane polecenia [art. 28 ust. 3 lit. a RODO] Przetwarzający przetwarza Dane 

wyłącznie zgodnie z udokumentowanymi poleceniami lub instrukcjami Administratora.  

3.2. Nieprzetwarzanie poza EOG [art. 28 ust. 3 lit. a RODO] Przetwarzający oświadcza, że nie 

przekazuje Danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (czyli poza 

Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”)). Przetwarzający oświadcza również, że nie 

korzysta z podwykonawców, którzy przekazują Dane poza EOG.  

3.3. Poinformowanie o zamiarze przetwarzania poza EOG. [art. 28 ust. 3 lit. a RODO] Jeżeli 

Przetwarzający ma zamiar lub obowiązek przekazywać Dane poza EOG, informuje o tym 

Administratora, w celu umożliwienia Administratorowi podjęcia decyzji i działań niezbędnych 

do zapewnienia zgodności przetwarzania z prawem lub zakończenia powierzenia 

przetwarzania. 

3.4. Tajemnica [art. 28 ust. 3 lit. b RODO] Przetwarzający uzyskuje od osób, które zostały 

upoważnione do przetwarzania Danych w wykonaniu Umowy, udokumentowane 

zobowiązania do zachowania tajemnicy, ewentualnie upewnia się, że te osoby podlegają 

ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy. 

3.5. Bezpieczeństwo [art. 28 ust. 3 lit. c RODO] Przetwarzający zapewnia ochronę Danych i 

podejmuje środki ochrony danych, o których mowa w art. 32 RODO, zgodnie z dalszymi 

postanowieniami Umowy. 

3.6. Podprzetwarzanie [art. 28 ust. 3 lit. d RODO] Przetwarzający przestrzega warunków 

korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego (Podprzetwarzającego). 

3.7. Współpraca przy realizacji praw jednostki [art. 28 ust. 3 lit. e RODO] Przetwarzający 

zobowiązuje się wobec Administratora do odpowiadania na żądania osoby, której dane 

dotyczą, w zakresie wykonywania praw określonych w rozdziale III RODO („Prawa 

jednostki”). Przetwarzający oświadcza, że zapewnia obsługę Praw jednostki w odniesieniu do 

powierzonych Danych. Szczegóły obsługi Praw jednostki zostaną pomiędzy Stronami 

uzgodnione. Strony ustaliły procedurę obsługi Praw jednostki odrębnym dokumentem. 

3.8. Wsparcie przy obowiązkach bezpieczeństwa [art. 28 ust. 3 lit. f RODO] Przetwarzający 

współpracuje z Administratorem przy wykonywaniu przez Administratora obowiązków z 

obszaru ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 32−36 RODO (ochrona danych, 

zgłaszanie naruszeń organowi nadzorczemu, zawiadamianie osób dotkniętych naruszeniem 

ochrony danych, ocena skutków dla ochrony danych i uprzednie konsultacje z organem 

nadzorczym). 

3.9. Legalność poleceń [art. 28 ust. 3 ak. 2 RODO] Jeżeli Przetwarzający poweźmie wątpliwości 

co do zgodności z prawem wydanych przez Administratora poleceń lub instrukcji, 

Przetwarzający natychmiast informuje Administratora o stwierdzonej wątpliwości (w sposób 

udokumentowany i z uzasadnieniem), pod rygorem utraty możliwości dochodzenia roszczeń 

przeciwko Administratorowi z tego tytułu. 

3.10. Projektowanie prywatności [art. 25 ust. 1 RODO] Planując dokonanie zmian w sposobie 

przetwarzania Danych, Przetwarzający ma obowiązek zastosować się do wymogu 

projektowania prywatności, o którym mowa w art. 25 ust. 1 RODO i ma obowiązek z 

wyprzedzeniem informować Administratora o planowanych zmianach w taki sposób i 

terminach, aby zapewnić Administratorowi realną możliwość reagowania, jeżeli planowane 

przez Przetwarzającego zmiany w opinii Administratora grożą uzgodnionemu poziomowi 

bezpieczeństwa Danych lub zwiększają ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, wskutek 

przetwarzania Danych przez Przetwarzającego. 

3.11. Minimalizacja [art. 25 ust. 2 RODO] Przetwarzający zobowiązuje się do ograniczenia 

dostępu do Danych Osobowych wyłącznie do osób, których dostęp do Danych jest potrzebny 

dla realizacji Umowy i posiadających odpowiednie upoważnienie. 
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3.12. RCPD [art. 30 ust. 2 RODO] Przetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia 

dokumentacji opisującej sposób przetwarzania Danych, w tym rejestru czynności 

przetwarzania danych osobowych (wymóg art. 30 RODO). Przetwarzający udostępniania na 

żądanie Administratora prowadzony rejestr czynności przetwarzania danych 

przetwarzającego, z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę handlową innych 

klientów Przetwarzającego.  

3.13. Profilowanie [art. 13 i 14 RODO] Jeżeli Przetwarzający wykorzystuje w celu realizacji 

Umowy zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie, o którym mowa w art. 22 ust. 

1 i 4 RODO, Przetwarzający informuje o tym Administratora w celu i w zakresie niezbędnym 

do wykonania przez Administratora obowiązku informacyjnego.  

4. Obowiązki Administratora 

4.1. Administrator zobowiązany jest współdziałać z Przetwarzającym w wykonaniu Umowy, 

udzielać Przetwarzającemu wyjaśnień w razie wątpliwości co do legalności poleceń 

Administratora, jak też wywiązywać się terminowo ze swoich szczegółowych obowiązków.  

5. Bezpieczeństwo danych 

5.1. Bezpieczeństwo danych osobowych [art. 32 RODO] Przetwarzający przeprowadził analizę 

ryzyka przetwarzania powierzonych Danych,  i oświadcza, że stosuje się do jej wyników, co 

do organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych. Strony zobowiązują się do 

dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki łączności wykorzystywane do 

odbioru, przekazywania i przechowywania danych poufnych gwarantowały zabezpieczenie 

danych , w tym w szczególności danych osobowych powierzonych do przetwarzania, przed 

dostępem osób trzecich nieupoważnionych do zapoznania się z ich treścią. 

5.2. Środki bezpieczeństwa. Strony uzgodniły poziom zabezpieczeń Danych wymagany po stronie 

Przetwarzającego jako wysoki.  

5.3. Gwarancje bezpieczeństwa. Przetwarzający przedstawił Administratorowi informacje i 

dokumenty potwierdzające, że Przetwarzający zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia 

odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Obie Strony zachowują kopie 

przedstawionych dokumentów i dowody przedstawienia informacji, dla potrzeb spełnienia 

wymogu rozliczalności. 

5.4. Tajemnica. Przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy  wszelkich 

informacji, danych, materiałów i danych osobowych otrzymanych od Administratora i od 

współpracujących z nim osób/podmiotów oraz danych uzyskanych w jakikolwiek sposób, 

zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej o których się 

dowiedział w związku z wykonywaniem umowy podstawowej. 

6. Powiadomienie o Naruszeniach Danych Osobowych 

6.1. Powiadomienie o naruszeniu. Przetwarzający powiadamia Administratora danych o każdym 

podejrzeniu naruszenia ochrony Danych osobowych nie później niż w 24 godziny od 

pierwszego zgłoszenia, umożliwia Administratorowi uczestnictwo w czynnościach 

wyjaśniających i informuje Administratora o ustaleniach z chwilą ich dokonania, w 

szczególności o stwierdzeniu naruszenia.  

6.2. Rozwinięcie. Powiadomienie o stwierdzeniu naruszenia, powinno być przesłane wraz z 

wszelką niezbędną dokumentacją dotyczącą naruszenia, aby umożliwić Administratorowi 

spełnienie obowiązku powiadomienia organ nadzoru. 

7. Nadzór 

7.1. Sprawowanie kontroli [art. 28 ust. 3 lit. h RODO] Administrator kontroluje sposób 

przetwarzania powierzonych Danych Osobowych po uprzednim poinformowaniu 

Przetwarzającego o planowanej kontroli. Administrator lub wyznaczone przez niego osoby są 

uprawnione do (i) wstępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są Dane Osobowe oraz (ii) 

wglądu do dokumentacji związanej z przetwarzaniem Danych Osobowych. Administrator 
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uprawniony jest do żądania od Przetwarzającego udzielania informacji dotyczących przebiegu 

przetwarzania Danych Osobowych, oraz udostępnienia rejestrów przetwarzania. 

7.2. Współpraca przy kontroli. [art. 28 ust. 3 lit. h RODO] Przetwarzający współpracuje z 

urzędem ochrony danych osobowych w zakresie wykonywanych przez niego zadań.  

7.3. Przetwarzający:  

(1) udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania zgodności 

działania Administratora z przepisami RODO, 

(2) umożliwia Administratorowi lub upoważnionemu audytorowi przeprowadzanie 

audytów lub inspekcji. Przetwarzający współpracuje w zakresie realizacji audytów lub 

inspekcji. 

8. Oświadczenia Stron 

8.1. Oświadczenie Administratora. Administrator oświadcza, że jest Administratorem Danych 

oraz, że jest uprawniony do ich przetwarzania w zakresie, w jakim powierzył je 

Przetwarzającemu. 

8.2. Oświadczenie Przetwarzającego [art. 28 ust. 1 RODO]. Przetwarzający oświadcza, że w 

ramach prowadzonej działalności gospodarczej profesjonalnie zajmuje się przetwarzaniem 

danych osobowych objętym Umowa i Umową Podstawową, posiada w tym zakresie niezbędną 

wiedzę, odpowiednie środki techniczne i organizacyjne oraz daje rękojmię należytego 

wykonania niniejszej Umowy, jak również zapewni zachowanie poufności (tajemnicy) co do 

otrzymanych do przetwarzania danych osobowych, sposobów zabezpieczenia tych danych, 

odpowiednio zobowiązując do tego samego swoich pracowników i osoby z nim 

współpracujące.  

8.3. Oświadczenie Przetwarzającego do  poufności. W związku z zobowiązaniem do zachowania 

tajemnicy  danych oświadcza, iż nie będą one wykorzystane , ujawnione lub udostępnione bez 

pisemnej zgody Administratora w innym celu niż wykonywanie niniejszej umowy, chyba, że 

konieczność ujawnienia posiadanych informacji wykona z obowiązujących przepisów prawa.  

 

9. Odpowiedzialność  

9.1. Odpowiedzialność Przetwarzającego [art. 82 ust. 3 RODO] Przetwarzający odpowiada za 

udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z niniejszą umową, w 

szczególności za udostępnienie danych osobom nieupoważnionym. Przetwarzający odpowiada 

za szkody spowodowane swoim działaniem w związku z niedopełnieniem obowiązków, które 

RODO nakłada bezpośrednio na Przetwarzającego lub gdy działał poza zgodnymi z prawem 

instrukcjami Administratora lub wbrew tym instrukcjom. Przetwarzający odpowiada za szkody 

spowodowane zastosowaniem lub nie zastosowaniem właściwych środków bezpieczeństwa. 

9.2. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, RODO lub niniejszej 

umowy z przyczyn leżących po stronie Przetwarzającego, w następstwie czego Administrator 

zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub zostanie ukarany grzywną, 

Przetwarzający zobowiązuje się pokryć poniesione przez Administratora z tego tytułu straty i 

koszty.   

9.3. Odpowiedzialność za Podprzetwarzających [art. 28 ust. 4 RODO] Jeżeli 

Podprzetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, 

pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków przez 

Podprzetwarzającego spoczywa na Przetwarzającym. 

10. Okres Obowiązywania Umowy Powierzenia [art. 28 ust. 3 RODO] 

10.1. Umowa została zawarta na czas obowiązywania Umowy Podstawowej, jednak zachowanie 

w poufności danych osobowych do których miał dostęp Przetwarzający obowiązuje 

wieczyście. 
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11. Usunięcie Danych  lub ich zwrot 

11.1. Usunięcie danych [art. 28 ust. 3 lit g RODO] Z chwilą rozwiązania Umowy Przetwarzający 

nie ma prawa do dalszego przetwarzania powierzonych Danych i jest zobowiązany do: 

(1) Zwrotu Danych usunięcia Danych,  

(2) usunięcia wszelkich ich istniejących kopii lub zwrotu Danych, chyba że Administrator 

postanowi inaczej lub prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego 

nakazują dalej przechowywanie Danych.  

(3) Strony uzgodnią sposób usunięcia Danych odrębnym dokumentem w ciągu 30 dni od 

zawarcia Umowy Powierzenia. 

11.2. Karencja. Przetwarzający dokona usunięcia Danych po upływie 180 dni od zakończenia 

Umowy, chyba że Administrator poleci mu to uczynić wcześniej. 

11.3. Oświadczenie. Po wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w pkt 10.1., Przetwarzający 

złoży Administratorowi pisemne oświadczenie potwierdzające trwałe usunięcie wszystkich 

Danych. 

12. Postanowienia Końcowe 

12.1. Pierwszeństwo. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy 

Powierzenia a Umowy Podstawowej, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy 

Powierzenia. Oznacza to także, że kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych 

pomiędzy Administratorem a Przetwarzającym należy regulować poprzez zmiany niniejszej 

Umowy lub w wykonaniu jej postanowień. 

12.2. Egzemplarze. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla każdej ze Stron. 

12.3. Właściwość prawa. Umowa podlega prawu polskiemu oraz RODO. 

 

Administrator          Przetwarzający 

 

 

 


