Prokuratura Okregowa Warszawa-Praga w Warszar.vie

SKARB PANSTWA

_

zAMAwIAJĄCY
PROKURATURA oKRĘGowA WARSZAWA_PRAGA
W WARSZAWIE

z siedzibą w Warszawie (kod 03-439), przy ul. Bródnowskiej 13/15
tel./faks (022) 5t 14 7291822; www.warszawaprasa.po.sov.pl
NrP 113-2s-s71-83 REGON 140166960

oGŁosZENIE o ZAMOWIENIU
na świadczenie usługi ochrony osób i mienia
w Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie

oraz

Prokuraturach Re

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie art. 138o ust. 1
o wartości szacunkowej poniżej 750 000 euro'
zgodnie zprzepisami ustawy z dnia29 stycznia}}}4 r. Prawo zamowięnpublicznych
(tj.Dz.U. z 2019r. poz.1843)
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Prokttratttra okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie

RozDzIAŁ

1

NAZWA oRAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGo
PRoKURATURA oKRĘGoWA WARSZAWA-PRAGA W WARSZAWIE

ul. Bródnowska

l 3/1

5, 03-439 Warszawa

tel./faks: 0Ż2 51 14 7Ż91822 |tń 022 51 14 776, e-mail: przetargi@warszawapraga.po.gov.pl
Strona internetowa' na której dostępne jest ogłoszenie: www.warszawapraga.po.gov'pl
Godziny urzędowania: poniedziałek _ piątek, od godziny 8l5 do godziny l6l5

RoZDZIAŁŻ

TRYB UDZIELENIA ZAMOWIBNIA
Postępowanie o wartościszacunkowej poniżej 750 000 euro na świadczenie usługi ochrony osób imienia w
Prokuraturze okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie oraz podlegĘch Prokuraturach Rejonowych prowadzonę
jest w trybie art' 138o ust' l ustawy z dnia}9 styczniaŻ}}4 r. Prawo zamówień publicznych (tj.Dz'U. z20l7rpoz' 75i9) zwanej dalej uPzp. Usługi ochroniarskie stanowią usługi społeczne określonew załączniku XIV do
byrektywy Parlamentu Európejskiego i Rady 2014D4|UE z dnia 26 lutego Ż014r. w sprawie zamówień
puuti"źnyót'' uchylającej Dyrektywę 2004ll8/WE (Dz. Urz. UE L zŻ004r',Nr 94' s. 65) i ztego powodu tryb
przewidziany w art. l38o uPzp ma zastosowanie.

R:oZDZIAŁ3
ZAMOWIENIA
PRZEDMIOTU
OPIS
3.1 Przedmiotem zamówienia jest usfuga ochrony osób i mienia w Prokuraturze okręgowej Warszawa-Praga w
Warszawie oraz podlegĘch Prokuraturach Rejonowych.

3.2 opis przedmiotu zamówienia został zawaĘ w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia, a wykaz jednostek
Zamawiającego i posterunków w poszczególnych obiektach tych jednostek został zawaĘ w Załączniku nr
2 do Ogłoszenia.

3.3 Szczegółowe warunki, na których Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia

zamówienia

publicznego określone zostaĘ we wzorze umowy stanowiącym Za|ącznik nr 8 do ogłoszenia.

3'4

Zamawiający w pkt 3 ppkt l) opisu przedmiotu zamówienia stanowiącym Za|ącznik nr 1 do Ogłoszenia
stosownie do art' 36a ust. 1 pkt 1) uPzp określiłkluczową częśćzamówienia zastrzegając obowiązek
osobistego jej wykonani a przez Wykonawcę.

3.5 Wymagania doĘczące zatrudnienia na umowę o pracę:

3.5.1.

w związku z art.36 ust' 2 pkt 8a uPzp, Zamawiający wymaga, aby
co najmniej l0 osób, w tym osoby odpowiedzia|ne za sprawowanie kontroli i nadzoru nad
wykonywaniem przedmiotu zamówienia o których mowa w opisie Przedmiotu Zamówienia, pkt
1,2 i3 Załączniknr 1 do Ogłoszenia, zatrudnionę były przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę w rozumieniu art' 2Ż s 1ustawy z dnia26 czerwca l974r. - Kodęks
pracy (Dz.U . z Ż074r., poz. 1502 ze zm.). obowiązek ten doĘczy również zastępstwa i zmiany
W trybie

art. Ż9 ust. 3a uPzp,

ósób dokonanej w trakcie realizacji zamówienia. Szczegółowe wymagania w tym zakresie opisane

zostaĘ w Rozdziale 1 8 ppkt 18.6'Ż niniejszego ogłoszenia.

3'5.Ż.

Wykonawca lub Podwykonawca będzie zobowiązany składać na Żądanie Zamawiającego w
terminię przezniego określonym, nie krótszym niż l0 dni do wglądu zanonimizowane kopie umów
o pracę zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z osobami, o których mowa w Opisie
Przedmiotu Zamówienia, pkt 3 ppktl) Zalącznik nr L do ogłoszenia, z których powinno
wynikać zawarcie umowy o pracę z osobą/osobami.
2
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3.6 Wspólny Słownik Zamowien (CPV):

79710000-4

-

usługi ochroniarskie.

RozDzIAŁ

4

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Termin realizacji Umowy: 9 miesięcy tj. od dnia 0l.04.2020 do dnia 31.t2.2020.

RozDzIAŁ 5
oFERTY czĘŚCIowE
Zamaw iaj ący

n

i

e dopusz cza możliw ości składan ia ofert części owych.

"o'o*r"ffiŁNIAJĄCE

Zamawiający nie przewiduje możliwościudzięlenia zamówień uzupełniających.

RoZDzlAŁ7

OFERTY WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

R0ZDZIAŁ8

WARUNKI UDZIAŁa w PosTĘPowANIU
8.1

o udzielenie zamówienia

8.1.l

mogą ubiegać się Wykonawcy' ktorzy:

nie podlegają wykluczeniu:

1)

w trybie art.24 ust. 1 pkt 12-22 uPzp- (częśó I. pkt nr

2)

w trybie art.24 ust. 5 pkt 1 uPzp
Załącznik nr 4 do ogłoszenia),

Załącznik nr 4 do ogłoszenia),

8'1.Ż spełniają warunki

l)

-

1.

wzoru oświadczeniastanowiącego

(częśćI. pkt nr 2' wzoru oświadczenia stanowiącego

udziału w postępowaniu doĘczące:

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalnościzawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów.
określenie warunku: Zamawiający Uzna warunek za spełniony , jeże\i Wykonawca wykaże
posiadanie aktualnei koncesii Ministra właściwegodo spraw wewnętrznych na

wykonywanie usług ochrony osób i mienia wydaną na podstawie (}stawy z dnia 22 sierpnia
]997r. o ochronie osób i mienia (tj Dz.U. z 20I8r., poz. 2142, ze zmianami).

Ż)

sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

określenie warunków: Zamawiający Uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca złożywraz z ofertą dokument potwierdzaj ący, że jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalnościzwiązanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjnąnie niższą niż 5 000 000'00 zł (pięó milionów złoĘch)'

a
J
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UWAGA: w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegajqcych się o
,drtrkrt, zamówienia, warunek udziału w postępowaniu musi spełnić co najmniej jeden z
Wykonawców wspólnie ubiegajqcych się o udzielenie zamówienia'

3)

zdolnościtechnicznej lub zawodowej.

a)

określenie warunku: Zamavłlający Uzna powyższy warunek za spełniony, jeże|i
Wykonawca wykaż e, Że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzęnia
działalnościjestkrótszy - w tym okresie przed upływem terminu składania ofert,
wykonał/wykonuje co naimniei 2 (dwa) zamówienia doWczace usługi ochronY
osób i mienia, wraz z podaniem ich wartości,przedmiotu, dat wykonania i
pód-iotó*, na rzecz których usługi zostaĘ wykonane/są wykonywane, otaz
załączy dowody określające, że usfugi zostały wykonane/są wykonywane
na;1eĘcie, przy czym dowodami, o których mowa' są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmi ot, na tzecz którego usługi były wykonane/są
wykonywane, a jeŻeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykońawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczęnie
Wykonawcy; w prrypadku świadczeńokresowych lub ciągĘch nadal
wykonywanych referencje bądźinne dokumenty potwierdzające ich na\eiryte
wykonywanie powinny byó wydane nie wcześniejniż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
U1trzAGA! Przez jednąusługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usłudze
stanowiącej- przedmiot zamówienia rozumię się świadczenieusfugi ochrony osób i
mienia ńi"p.'..wanie przez co najmniej 1Ż miesięcy*
w budynkach uŻfieczności publicznej o wartości brutto usługi w skali roku co
najmniej l 300 000'00 zł (słownie złotych:jeden milion trzystatysięcy) każda.

*Jężeli Wykonawca,

w celu

potwierdzenia spełniania warunku udziału w
postepowaniu, wykaże' że nadal rvykonuje zamówienie, Zama:wiający wymaga,
uuy to zamówienie było wykonywane przez okres co najmniej l2 miesięcy przed
upływem terminu składania ofeń oraz spełniało pozostałe wymagania.

b)

określeniewarunku: Wykonawca złożyoświadczenie, że osoby, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane prawem
_
uprawnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami (wg wzoru Załączniknr 6
do Ogłoszenia).

8.2

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziafu w postępowaniu, o których mowa
w pkt 8.1.2, polegać na tdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomiczn"j i"''y"t' podmiotów , nieza|eŻnie od charakteru prawnęgo łączących go z nim stosunków
prawnych.

8.2.1 Wykonawca który zamierzapolegaÓ na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, udowodni
Zamawiającemu, że realizu;ąc zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami Ęch podmiotów,
* .r"r"gólności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
8.3

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy
usianawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentówania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Półnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodnośćz oryginałem przez
notariusza) naleĘ doŁączyć do oferty.
4
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8.4

Zamawiającv wykluczy z postępowania Wykonawców:

1)

ktorzy nie wykazali spełniania warunków udziałl w postępowaniu, o których mowa w pkt 8.1
niniej szego Rozdziału,
którzy nie wykażą, Że nie zachodzą wobec nich przesłanki określonew art. 24 ust. l pkt lŻ-23
uPzp,
wobec których zachodząprzesłanki określone w art.24 ust. 5 pkt l uPzp.

2)
3)
8.5

Podwykonawcy.

8.5.l

Zamawiający wyraŻa zgodę naudział Podwykonawców w realizacjizamówienia.

8.5.2 Zamawiający zastrzega obowiązek wykonania przez Wykonawcę kluczowej części zamówienia
opisanej w pkt 3 ppkt 1) opisu przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Ogłoszenia. Przez
kluczową częśćzamowienia Zamawiający rozumie wykonywanie codziennych czynności w ramach
posterunków ochrony umieszczonych w jednostkach Zamawiającego.
8.5.3 W

przypadku zamiaru powierzenia Podwykonawcy częścizamówienia' Wykonawca jest
zobowiązany poinformować o Ęm Zamawiającego poprzez dokonanie Stosownego zapisu w Formularzu
ofeĄ (pkt 2), którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do ogłoszenia oraz w oświadczeniu, którego wzór
stanowi Załącznik Nr 4 do ogłoszenia. W przypadku braku takiej informacji,Zamawiający uzna, Że
Wykonawca sam zrealizuje zamówienie i nie będzie korzystał z podwykonawców przy jego realizacji.

8.5.4 Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamięrza powierzyć wykonanie części
zamówienia Podwykonawcom w trakcie jego realizacji, w celu wykazania braku istnięnia wobec nich
podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa oświadczenie, według wzoru - ZałącznikNr 4
do ogłoszenia.

8.5.5

Powierzenie wykonania częścizamówienia Podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z

odpowiedzialności za należrytę wykonanie tego zamówienia.

RoZDZIAŁ9
wYKAZ oŚwrło cZEŃ LUB n oxuffitoTwIERDZAJAcYCH sP EŁNIANIE
WARUNKÓw unzrłŁU w PosTĘPowANIU oRAZ BRAKU PoDsTAw Do WYKLUCZENIA

9.I

Wykonawcy muszą złożyÓ wraz z ofertą
dokumenty:

9.l.l

-

aktualne na dzięń złożenia- następujące oświadczenia i

Aktualne na dzien składania ofert oświadczenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz
nie podlega wykluczeniu zgodnie Ze wzorem stanowiącym ZałącznikNr 4 do ogłoszenia.

9.1'2 W

przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie' o
którym mowa w pkt 9.1.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udzlału w postępowaniu

orazbrak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (wzór oświadczenia stanowi
ZalącznikNr 4 do ogłoszenia).

9.1'3

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnięnia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o Ęch podmiotach w oświadczeniu,
o którym mowa w pkt 9.1.1. (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 4 do ogłoszenia)
5
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9.l.4

9.l

.5

9'1'6

9'1.7

.

Wykonawca, który zamierzapowierzyć wykonanie częścizamówienia Podwykonawcom' w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu,
zamieszcza informacje o Podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 9.1 .l. (wzór
oświadczenia stanowi Załącznik Nr 4 do Ogłoszenia)
Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w Rozdziale 8 pkt 8.4. 1 ' ogłoszenia - jeŻe|i
Wykonawca polega na zasobach lub sluacji podmiotu trzeciego. Zobowiązanie to należy zlożyć
w oryginale wrazzofertą (według wzoru ZAŁĄCZNIK nr 5 do Ogłoszenia).

Grupakapitałowa:

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o któĘ
mowa w art. 86 ust. 5 uPzp (informacji z otwarcia ofert), jest zobowiązany do przekazania
Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależnoścido tej samej grupy
kapitałowej' o której mowa w art. Ż4 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz zę złoŻeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, Że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenię zamówienia.

Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 13, 14 i
Żl Pzp, wystawionej nie wcześniejniż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

UWAGA! Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji
innych podmiotów na zasadach określonychw pkt 8.1.2 PPKT 3 lub korzysta z
Podwykonawców na zasadach określonych w pkt 8.5. ogłoszeniao przedstawienia w
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów doĘczących tych podmiotów jak dla
Wykonawcy.

UWAGA: w przypadku składania ,f"rty przez

Wykonawców występujqcych wspólnie, ww
występujqcychwspólnie.
z
Wykonawców
dokument musi złożyćkażdy

9.1.8' Dokument potwierdzający, że Wykonawca

i

Podwykonawcy jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalnościochrony flzycznej na sumę
gwarancyjną nieniŻsząniż 5 000 000,00 zł(pięÓ milionów złoĘch)'

Wykonawców wspólnie ubiegajqcych się o
postępowaniu
musi spełnić co najmniej jeden z
udzielenie zamówienia, warunek udziału w
Wykonnuców wspólnie ubiegajqcych się o udzielenie zamówienia.

UWAGA: w przypadku składania oferĘ przez

9.l.9. odpis z właściwegorejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o

działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art' Ż4 ust' 5 pkt 1 ustawy.

UWAGA! Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnoŚciach lub sytuacji

innych podmiotów na zasadach określonych w pkt 8.2 lub korzysta z Podwykonawców na
zasadach określonych w pkt 8.5. ogłoszenia, przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów dotyczących Ęch podmiotów jak dla Wykonawcy.

UWAGA: w przypadku składania ,f"rty przez

Wykonawców występujqcych wspólnie, ww.

dokument musi złoĄć każdy z Wykonawców występujqcych wspólnie.

9.l.10. Wykaz usług, o których mowa w Rozdziale 8.1.2 ppkt 2) wykonanych lub wykonywanych w

okresie ostatnich trzech lat, a jeŻeli okres prowadzenia działalnościjest krótszy - w tym okresie
wrazz podaniem ich wartości,przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, narzecz których usługi

zostały wykonane/są wykonywane, oraz załączy dowody określające, Że usługi zostaĘ
6
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wykonane/są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa' są referencje bądź
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzęcz którego usługi byĘ wykonane/są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest

w stanie uzyskaó Ęch dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku

świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające
ich na|eżyte wykonyrvanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert. (wg wzoru _ Załącznik Nr 5 do Ogłoszenia).
9.1.1

1

Oświadczenie,Że osoby, które będą uczestniczyó w wykonywaniu zamówienia posiadają

wymagane prawem uprawnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami (wg wzoru

_Załączniknr

6 do ogłoszenia).

9'Ż

9.3

Wykonawca nie jest obowiązany do złoŻenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności' o których mowa w pkt 9.1 niniejszego Rozdziału, jeżeli Zamawiający posiada
oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskaó zapomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji działalnościpodmiotów realizujących zadania publiczne (tj.Dz'lJ. z

2017r. poz. 570).
Pozostałe dokumenty wymagane w ofercie:

9.3.1' Podpisany Opis przedmiotu zamówienia- Załącznik nr

1

do ogłoszenia.

9.3.2' Podpisany Wykaz prokuratur oraz posterunków ochrony
ogłoszenia.

-

Załącznik nr 2 do

9.3.3. Prawidłowo wypełniony i podpisany Formularz OferĘ - Załącznik Nr

3 do Ogłoszenia.

9.3'4. Dowód wniesienia wadium.
9.3.5. Pęłnomocnictwo lub inne dokumenty, zktórych wynika prawo do podpisania oferty lub
innych dokumentów składanych wtaz z ofertą (oryginał lub kopia potwierdzona za
zgodnośćz oryginałem przeznotariusza), chyba Że Zamawiający może je uzyskaó w
szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
rejestrów publicznych wrozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 t' o informatyzacji
działalnościpodmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. I] ' z 2O17r. poz. 57O), a
Wykonawc a w skazał to wtaz ze złożeniemoferty.

9.3.6' Pełnomocnictwo (ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikaó
przedmiotowe pełnomocnictwo) do reprezentowania podmiotu zbiorowego ptzed
Zamawiającym w tym do złoŻenia oferty i podpisania umowy' które winno określaćw
szczególności:

a)
b)
c)
d)

przedmiot postępowania, którego dotyczy,
wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
pełnomocnika,
zakres umocowania pełnomocnika.

Pełnomocnictwo musi byó podpisane przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie wgzasad reprezentacji właściwychdla każdego z Wykonawców.

RoZDZIAŁ l0
INFoRMACJA o sPosoBIE PoRoZUMIBWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEG0 z WYKoNAWCAMI
oRAZ Pp.zr,KAzYwANIA oŚwIADCZBŃ LUB DoKdMENTÓw, ł iłxzn wśxłzłŃInosóB
UPRAWNIoNYCH Do PoRZUMIBWANIA SIĘ Z wYKoNAwcAMI
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.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim'

10.Ż.
r

ofertę składa się, pod rygorem nieważności,w formie pisemnej. KaŻdy dokument składający się na ofertę
powinien byó czytelny.

Komunikacj a między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy zdnia23 listopada 2012 r.- Prawo pocztowe (tj.Dz.U. zŻ0l7r'poz'
l481), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub prry użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia l8 lipca Ż002r. o świadczeniuusług drogą elektroniczną(tj. Dz. U. z201]r'
poz.1Żl9)'

0.3

Zamawiający dopuszcza formę elektroniczną w zakresie:
1) przekazywania informacji z otwarcia ofert wraz Z informacją na temat kwoty przeznaczonej na
sfi nansowanie zamówienia;
Ż) przesyłania przez Wykonawców zapytań dotyczących treściogłoszenia oraz odpowiedzi na te

10.4

3)
4)
l0.5.

py'tania pr zez Zamawiaj ącego

;

przesyłania przezZamawiającego wezwań do uzupełnień i wyjaśnień oraz informacji o wynikach
postępowania;
dla oferty, umowy oraz oświadczeni dokumentów wymienionych w Rozdziale 8 ogłoszenia
(również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. Ż6 ust. 3 uPzp)
przewidziano wyłącznie formę pisemną.

Jeżel'i Zamawiający lub Wykonawca przekazują zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje
za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy zdnia 18lipca Ż00Żr. o

świadczeniu usług drogą elektroniczną,kaŻdaze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza
fakt ich otrzymania.

l0'ó.

Zavłsze dopuszczalna jest forma pisemna. Miejscem ptzekazywania zawiadomień, oświadczeń,
wniosków oraz informacji przez Wykonawcę w formie pisemnej jest biuro podawczeo parter
PRoKURATURY oKRĘGowEJ WARSZAWA-PRAGA w WARSZAWIE, ul. Bródnowska 13/l5,

03-439 Warszawa, a korespondencja winna być oznakowana w następujący sposób: ooofeńa na usługę
ochrony osób i mienia, Wniosek vlUl2020".

10.7.

osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

w zapytaniach dot. ustawy Prawo zamówień publicznych:
KatarzynaWalczak,telj ŻŻ 51 14 776
w zapytaniach dot. przedmiotu zamówienia
Ryszard Łopuch tel;2Ż 51 14 809

10.8.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienietreści ogłoszenra.

10.9.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienię treściogłoszenia wpłynie do Zamawiającego nie póŹniej niż do końca dnia'
w którym upływa połowa wznaczonego tęrminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień
niezwłocznie' jednak nie później niżna2 dniprzed upływem terminu składania ofęrt.

10.l0. Jezeliwniosek

o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpĘnie po upływie terminu, o którym mowa w pkt l0.9,

lub dotyczy udzielonych wyjaśnień' Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawió wniosek bez

rozpoznania.
l0.

1 1

.

Treśćzapyt ań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródłazapytania Zamawiający zamieści na strontę
internetowej pod adresem

:

http I I www.warszawapraga. po. gov.
:

p

l.

8

Wniosek IlllU12020

Prokttratttra Okręgowa Wat'szalva-Praga

\,v

Warszalvie

l0.12. W

uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienió treśó
ogłoszenia. Dokonaną zmianę treściogłoszenia Zamawiający udostępni na stronie internetowej pod

adresem : http I I www. warszawapra ga. po. gov.
:

l 0. 1 3

.

Zamaw iający

n

p

l.

ie przewiduj e zwoływ ania zebrania Wykonawców

R.0ZDZI^Ł 11
WADIUM

Zarnawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości:36 000,00 zł (słownie: trzydzieści
sześó tysięcy złoĘch).

11.1

11.Ż' Wadium w

całościwinno znajdowaÓ się w posiadaniu Zamawiającego wraz Z upłynięciem terminu
wskazanego w pkt 1 1.4' i wyznaczonego do składania ofert.

1.3'

l

Wadium możebyć wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach wymienionych w
art. 45 ust. 6 ustawy Pzp., tj.:

a)

b)
c)

d)

e)
11.4.

1'5.

l

pieniądzu,

poręczeniach bankowych lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo
poręczenia kasy są za:wsze poręczeniami pieniężnymi,

-

kredytowej,

z Ęm Że

gwarancjach bankowych;
gwarancjach ubezpieczeniowych;
poręczeniach udzielanych przez podmioĘ o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U' z Ż0l4r.,
poz. l804 orazzŻ0l5 r.poz'918 i 1240)'

Wadium naleĘ wnieśćdo dnia 3 marca 2020r. do godz. 12.00.
Wadium wnoszone w pieniądzu naleĘ wpłacić vłyłącznieprzelewem na konto Zamawiającego
Prokuratura okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie
Nr rachunku:37 1010 1010 0073 4413 9120 1000
(z podaniem w Ętule wpłaty dopisku o treści)
orOchrona osób i mienia'' - wniosek vlUl202a"

Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu to wymagane jest dołączenię do

I t.6

wadium.

ofeĄ

dowodu wniesięnia

l1'1'

Jeżeli wadium zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu dooferty naleŻy załączyć, kserokopię
poświadczonąza zgodnośćz oryginałem, natomiast oryginał naleĘ załączyć do oferty w sposób
uniemożliwiający jego zaginięcie, pozwalającyjednak na jego zwrotbez dekompletowania oferty.

l.8.

Jeżeli wadium wnoszone jest w formie poręczenia lub gwarancji' dokumenty te powinny być sporządzone
zgodnie z obowiązującym prawem i zawięraó co najmniej:

1

l) nazwę
2)
3)
4)

zlecerriodawcy (Wykonawcy), beneficjenta poręczenia/gwarancji (Zamaułiającego),

poręczy ciela/gwaranta oraz adresy ich s i edz ib,
określeniewierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem/gwarancją,
kwotę wadium,
terminem ważnościporęczenia/gwarancji _ nie krótszy niż termin związania ofeftą,

zobowiązanie poręczyciela/gwaranta do zapłacenia kwoty wadium nieodwołalne, bezwarunkowe na pierwsze
semne Żądanie Zamaw iaj ące go

p

i

l

1.9. Zamavliający zatrzyma wadium, lub dokona jego zwrotu na zasadach
w art.46 ustawy Pzp.

określonych

9
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ll.10.

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy' który nie wniósł wadium lub wadium zostało wniesione w
sposób nieprawidłowy.

RozDZI^Ł 12
TERMIN ZWIĄZANIA oF'ERTĄ

12'L

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

1Ż.Ż. Wykonawca

będzie związany ofertą przez okres 30 dni.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłlĘć termin związania ofertą, z
Ęm Że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zwroció się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłuŻenie tego terminu o oznaczony okres' nie
dłużsryjednakniŻ 60 dni'

12.3

R.oZDZI.AŁ 13
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
l3.l . ofertę stanowią następujące oświadczęniai dokumenty:
1) podpisany opis Przedmiotu Zamówięnia * Załącznik nr

2)
3)
4)

1

do Ogłoszenia;
Załącznik nr 2 do ogłoszenia;

podpisany Wykaz prokuratur oraz posterunków ochrony wypełniony i podpisany Formularz ofeĘ -Załącznik nr 3 do ogłoszenia;
wypełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy wynikające z treściRozdziału 9 pkt 9.1 .l Zalącznik nr 4 do Ogłoszenia;
5) wypełniony i podpisany Wykaz usług * Załącznik nr 5 do ogłoszenia;
6) podpisane oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień_ Zalącznik nr 6 do Ogłoszenia;
7) wypełnione i podpisane Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia wynikające z treściRozdziału 8 pkt 8.zogłoszenia Załącznik nr 7 do ogłoszenia;
stosowne Pęłnomocnictwa wynikające z treści Rozdziału 9 _ pkt 9.3.5 i 9.3.6 ogłoszenia;
8)
9)
dowód wniesienia wadium;
10) inne załączniki wynikające z treściRozdzlału9.

l3.2. Treśó złoŻonej ofeĘ musi odpowiadać treści ogłoszenia.
l3.3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
13.4. oferta powinna być napisana w języku polskim na maszynie, komputerze lub inną trwałąi czytelną techniką
oraz podpisana przez osobę/-by upowaznioną/-ne do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i
zaci ągania zob ow iązań w wy

s

o

ko ści

o

dp ow i adaj ąc

ej

c e n

i

e

o

ferty.

13.5. ofertę podpisuje osoba lub osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy
13 .6

'

KaŻdy z Wykonawców ma prawo złoĘÓ tylko jedną ofertę.
Zaleca się, aby strony ofeĘ byĘ ponumerowane orazzłączone w sposób trwały uniemożliwiający ich
przypadkow e r ozłączenle bez naruszen ia

inte gral ności

oferty.

13.7. Wszelkie poprawki lub zmiany (również ptzy użyciu korektora) w tekścieofeĘ muszą być parafowane
datowane własnoręcznie przez osobę lub osoby podpisujące (składające) ofertę w imieniu Wykonawcy.

i

13.8. Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca składa wraz Z tłumaczeniem na język polski,
poświadczo ny m przez Wykonawcę.
13.9. ofertę naleĘ umieścićw kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób unięmozliwiający zapoznanie się
10
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z jej zawartościąbez naruszenia zabezpieczeńprzed upływem terminu otwarcia ofert.
13.

l0.

Na kopercie/opakowaniu naleĘ umieścićnastępujące oznaczenia

a)
b)

nazwa, adres, numer telefonu, faksu, e-mail Wykonawcy,

PROKURATURA OKRĘGOWA WARSZAWA-PRAGA W WARSZAWIE, ul. Bródnowska

l3/15, 03-439 Warszawa, biuro podawcze, parter
,,oferta na usługę ochrony osób i mienia, znakVlrlJ.12020"
Nie otwierać przed dniem 3 marca 20Ż0r. do godz. 12:00.

opakowanie ofeĘ oznaczone w sposób określony w pkt 13'10. zapewni możliwośćzwrotu ofeĘ
Wykonawcy w przypadku stwierdzeniazłoŻenia jej po terminie.

l3.11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 uPzp w związku z art. 96 ust. 3 uPzp oferty składane w
postępowaniu o zamówienie publiczne Są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z
wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
16 kwiętnia l993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z2003r., Nr l53, poz. l5O3 ze zm.),
jeśliWykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, Że nie mogą byó one udostępniane oraz wykazał,
iŻ zastrzęŻone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie moze zastrzec
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 uPzp.

13.12. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, Że nie
mogą byó udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą byÓ oznaczone przez Wykonawcę
klauzulą ,,Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. l l ust. 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji".
l 3. l 3

.

Wykonawca nie póŹniej niz w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeŻone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając' w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o
których mowa w art. 1 1 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie
z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowiokreślona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki:

a)
b)
c)

ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjnv przedsiębiorstwa lub jest to inna

informacj a mająca wartośćgospodarczą,
nie została ujawniona do wiadomości publicznej'
podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowaniapoufności.

INFoRMAcJEDoTYCZĄCE*o"u'P".'."i*,oKIcHMoGĄBYcPRowADZoNE
R0ZLICZENIA

P

OMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A wYKoNAwCĄ

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych

R.0ZDZIAŁ |5
MIEJSCE oRAZ TERMIN SKŁADANIA I oTWARCIA oFERT.

15.l.

ofertę naleĘ złożycw siedzibie Zamawiającęgo przy ul. Bródnowskiej 13/15,03-439 Warszawa
w biurze podawczym, parter - do dnia 3 marca Ż020r. do godz. 12:00

15.Ż.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do
Zamawiającego' a nie datajej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

15.3

oferta złożonapo terminie wskazanym w pkt

l

5 '

1

zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust.
11
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2 uPzp.

l5.4.

otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 marca Ż020r. -w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Bródnowskiej
l3l15,03-439 w Warszawie o godzinie 12:30 w SaliKonferencyjnej' pokój 321,|Ip.

15.5.

otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofertZamawiający poda kwotę, jakązamierza
przeznaczy ć na sfi nansowanie zamówienia.

l5.6.

Podczas otwarcia ofertZamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust.4 uPzp.

|5 '7

.

Niezwłocznie po otwarciu ofęń Zamavłiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące
l)
kwoty, jakązamierzaprzeznaczyćnasfinansowanie zamówienia;
Ż) firm oraz adresów wykonawców, którzy złoĘli ofeĘ w terminie;
3) ceny i inne informacje zawarte w ofertach.

R:0ZDZIAŁ|6
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

l6.l.

Cena ofeĘ zostanie podana przez Wykonawcę w kolumnie,,Wartośó brutto'' tabeli znajdującej się
w pkt l Formularza oferĘ stanowiącegoZałącznikNr 3 do ogłoszenia.

16.Ż. Cenę,

1)

16.3.

zgodnie z Formularzem Oferty, należy obliczyó w następujący sposób:
roboczogodzinę ochrony'' Wykonawca poda cenę jednostkową netto
wykonywan i a usłu go ochrony fizy cznej przez jedną roboczo godzinę ;
w kolumnie ,'Cena netto za

1

2)

w kolumnie ,,Wartośćnetto'' Wykonawca poda wartośćnetto usługi ochrony fizycznej, obliczoną
poprzęZ przemnożenie ceny jednostkowej netto za 1 roboczogo dzinę przez przewidywaną liczbę
roboczogodzin ochrony;

3)

cenę oferty stanowi wańośćbrutto wykonania usługi ochrony fizycznej podana w kolumnie
,,Wartośćbrutto'', obliczona w wyniku dodania do wartościnetto usługi ochrony fizycznej
należnego podatku od towarów i usług.

Cęna w ofercie wpisana do Formularza

OferĘ

związana z wykonaniem przedmiotu zamówienia musi

obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia oraz wszystkie koszty oraz zobowiązania
publicznoprawne jak i zastosowane rabaty i upusty finansowę'

16'4, Jeżeli Wykonawca

zaproponuje w ofercie rabaĘ lub upusĘ nie uwzględnione w cenie wpisanej do
Formularza OferĘ, Zamaułiający nie będzie ich brał pod uwagę przy ocenie ofeĘ.

16.5.

Cena musi być podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia
- ponizej 5 nalezy końcówkę pominąć, powyżej i równe naleŻy zaokrąglić w górę).

16.6

Wykonawca w swojej ofercię jest zobowiązany określićpodatek
i zgodnie z przepisami prawa.

16.7

W przypadku wspólnego

VAT z

na|eżryIą starannością

ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców krajowych i
zagranicznych sposób złożeniaofeĘ qenowej uzależniony jest od siedziby lub miejsca zamięszkania
pełnomocnika (ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia),
zobowiązanego do wystawiania faktur dotyczących należnościz Ęr'rułu wykonania umowy (tj.
pełnomocnik mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie
z wymaganiami dla Wykonawców krajowych; poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z
wymaganiami dla Wykonawców zagraniczny ch).
1Ż
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16'8.

Cena brutto będzie podstawą do porównania ofert.

oPIs KRYTERIow, KTÓRYMI
ZIE sIĘ KIERowA ŁPRZYwYBoRZE
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM
"o*o''orĄ
WAG TYCH KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT

'

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu, na podstawie następującego kryterium:

.

Łączna cena brutto

17.l

Liczba punktów P dla

P

ofeĘ - waga 100 %
ofeĘ X będzie obliczanawg

następującej formuĘ:

łączna wartośó brutto ofert'v najtańszej
łączna wartośó brutto

ofeĄ

badanej

x

100 pkt

x 100

%:

... ..... (n)

(*) wynik zaokrqglany jest do dwóch miejsc po przecinku
17

'Ż. ofeĘ oceniane

będą punktowo. Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wagi, może

osiągnąć oferta, wynosi 100 punktów.

17

.3.

Jeżeli nie będzie można wybrać ofeĘ najkorrystni ejszej zuwagi nato, że zostaĘ złoŻone ofeĘ o takiej
samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożylite oferty, do złoŻenia w okieślonym

termin ie ofert dodatkowych.

17.4.

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w
złożonychofertach.

17.5. ofeĘ zostaną

sklasyfikowane zgodnie zliczbą uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie
powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najvłyższą liczbę punktów'

11

'6.

17.7.

Zamawiający poprawi w ofercie omyłki w trybie i nazasadach określonychw art. 87 uPzp,niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w ogłoszeniu o zamówieniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu ó tryterium
wyboru podane w ogłoszeniu o zamówieniu.

RozDzlAŁ 18
wYBoR NAJORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ INFORMACJE o FoRMALNoŚCIACH, JAKIE
POWINIYY ZosTAĆ DOPEŁNIONE Po wYBoRZE oFERTY w CELU ZAwARCIA UMowY w
SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO LUB UNIEwAżNIENIE PosTĘPowANIA
18.l

.

Niezwłocznie po wyborze najkorrystniejszej oferty Zamavliający przekaże Wykonawco m,którzy złożyli
ofeĘ, zawiadomienie:

l)

o wyborze najkorzystniejszej

a)

ofeĘ, które zawieraćbędzie

co najmniej:

nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest
miejscem wykonywania działalnościWykonawcy' którego ofertę wybrano' oraz nazwy
albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami

wykonywania działalnościWykonawców, którzy

przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert,

złoĘli oferty' a

takŻe punktację

13
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2)

b)

informacje o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni oraz powodach wykluczenia
Wykonawcy,

c)

informację o Wykonawcach, których

ofeĄ;

ofeĄ

zostały odrzucone oraz powodach odrzucenia

o unieważnieniu postępowania,
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

o

wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszone na stronie internetowej oraz

18.Ż

Informacje

18.3.

Za:warcie umowy

18.4

przekazana Wykonawców którzy złoŻy\i ofeĘ.

na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego' w sposób

ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoŻy ofertę najkorzystniejszą.

osoba/by reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadaó ze sobą dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z
dokumentów załączonych do ofefty.

18.5

W przypadku wyboru oferty złoŻonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

18.6.

jest
Wykonawcą którego oferta zostanie wybrana najpoźnĘna dzień podpisania Umowy zobowiązany

zamówiónia Zamawiający może ŻądaÓ przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców. Umowa taka powinna określaćstrony umowy' cęl działania, sposób
*'poło'iułunia, zakies prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialnośó
za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres real'izacji
przedmiotu zamówienia, gwarancji, rękojmi), wykluczenie możliwościwypowiedzenia umowy
konsorcjum przezktóregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
dostarczyć Zamawiającemu:

l8.6.l.

w odniesięniu do osób' które będą świadczyłyusługę oclrrony fizycznej narzeczZanawiającego:

1)

podpisaną przez Wykonawcę listę pracowników ochrony fizycznej wpisanych na listę
kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej stosownie do art. 29 Ustawy, która to lista
powinna zavłięrać'.liczbę tych osób, imię, nazwisko, numer zaświadczenia o wpisie na ww'
li.tęlnu1n.. porządkowy wpisu na ww. listę oraz wskazanie miejsca świadczenia pracy w
obiekcie Zamawiającego' a także wskazanie wymiaru etatu. Wykonawca dodatkowo jest

zobowiązany do załączenia do listy pracowników ochrony fizycznej kopii umów
pracowników zatrudnionych na umowę o pracę zgodnych z przepisami Kodeksu Pracy,
jednakże bez konieczności ujawniania danych dotyczących zasad wynagradzaniaoraz adresu
i innych danych osobowych pracownika z wyłączeniem imienia i nazwiska pracownika,
daty zawarcla umowy' rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu. wykonawca wittictt
doiączyć do lisĘ zaświadczenieo przeszkoleniu wymienionych pracowników w zakresie
ochiońy danych osobowych i informacji niejawnych. Zamawiający może nie dopuśció do
pracy niektórych osób bez podania przyczyny.

Ż)

podpisaną przez Wykonawcę listę wyznaczonych przez Wykonawcę pracowników ochrony
fizycznejwpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej stosownię do
art.29 Ustawy odpowiedzialnych za sprawowanie kontroli i nadzoru nad wykonywaniem
przedmiotu zamówienia, w tym Kierowników zmiany (eżeli pracownicy ochrony ftzycznej,
o których mowa w tym postanowieniu będą tak tytułowani przez Wykonawcę), która to lista
powinna zawierać'.liczbę tych osób, imię, nazwisko, numer zaświadczęniao wpisie na ww.
ii.tęlnu.". porządkowy wpisu na ww. listę oraz wskazanie miejsca świadczenia pracy w

t4
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obiękcie Zamawiającego' a także wskazanie wymiaru etatu. Wykonawca dodatkowo jest
zobowiązany do załączenia do listy pracowników ochrony fizycznej kopii umów
pracowników zatrudnionych na umowę o pracę zgodnych z przepisami Kodeksu Pracy,
jednakże bez konieczności ujawniania danych doĘczących zasad wynagradzaniaoraz adresu
i innych danych osobowych pracownika z wyłączeniem imienia i nazwiska pracownika,
daĘ zawarcia umowy, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu. Wykonawca winien
dołączyć do lisĘ zaświadczęnie o przeszkoleniu wymienionych pracowników w zakręsie
ochrony danych osobowych i informacji niejawnych. Zamawiający może nie dopuścić do
pracy niektórych osób bez podania przyczyny.
18.6.2. Zabezpieczenie naleĘtego wykonania umowy,
ogłoszenia.

o którym mowa w Rozdziale 19 niniejszego

l8"7. UWAGA!

Dwukrotne nieusprawiedliwione przez Wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym
terminie do podpisania umowy uznaje się za odstąpienie od zawarcia umowy' co upoważnia
Zamawiającego do zawarcia umowy z Wykonawcą, którego oferta została oceniona najwyŻej spośród
pozostĄch ofert, bez przeprowadzania ponownego badania i oceny ofert. Postanowienie zdania
pierwszego stosuje się odpowiednio w zakresie nie doręczenia na moment podpisania umowy
zabezpieczenia naleĘtego wykonania umowy oraz dokumentów, o których mowa w niniejszym
Rozdziale ust 6. niniejszego Ogłoszenia.

18.8.

Art' 94 uPzp stosuje się odpowiednio

18.9

Umowa zostanie sporządzona w czterech egzemplarzach: trzy egzemplarze dlaZamavtiającego, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy na warunkach określonych we wzorze umowy - Załącznik Nr 8 tlo

ogłoszenia.

WYMAGANIA
l9.l

.

RoZDZIAŁ

D

19

oTY Cz ĄCf. Z AB.EZPIF'C ZENIA NALEżYTEGo WYKoNANIA UMowY

Zamawiający wymaga wnięsienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie określonym
w Rozdziale 18 pkt 18.6. w wysokości l0oń wartościbrutto zawieranej umowy.

19.2. Art.147-l51

uPzp stosuje się odpowiednio.

ISTOTNE DLA sTRoN

R0ZDZIAŁ20

PosTANowmNtłffiĘMosTANĄ wPRowADZoNE

Do TREŚCI
ZAWIERANEJ UMowY w SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGo oRAZwZoRUMowY
Ż0.l

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby za:warł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego
zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załączniknr 8 do Ogłoszenia.

Ż0.2

Wszelkie pytania doĘczące postanowień zawaĘch we wzorze umowy Wykonawca może zgłosió w
sposób zgodny z art. 38 uPzp.

20.3

Wzór umowy nie podlega zmianom, za wyjątkiem zmian wprowadzonych przez Zamawiającego do
terminu składania ofert, a złoŻenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez
Wykonawcę.

20.4

Stosownię do postanowień art. 144 ust. 1 uPzp,Zamawiającv przewiduje mozliwośó dokonania istotnych
zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treściofeĘ, wobec częgo ww. zmiany oraz warunki
tych zmian zostały określone we wzorze umowy stanowiącej Zalącznik nr 8 do ogloszenia.
15
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Ż0.5.

Zamawiający przewiduje mozliwośó zmiany umowy w trakcie jej trwania z uwagi na urzędowązmianę

stawkiVAT na przedmiot umowy.

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w
trybie art. l38o ust. 4lPzp.

Ż0.6

R0ZDZI.AŁŻL .
POSTANOWIENIA KONCOWE

Ż1.1. W

sprawach nieuregulowanych w treścininiejszego ogłoszeniamają zastosowanie przepisy Ustawy z
dnia}9 stycznia Ż0O4 r' Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. L] ' zŻ019r',poz. 1843) i ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U . z Ż0|6 r ' poz' 3 80 ze zm.)'
2 1'Ż. Integr a|ną częśćn in iej sze go o głoszen i a o zamówi eni u stanowią :

r) Załączniknr

1

Ż\ Załączniknr Ż
3) Załącznik nr 3
4) Załączniknr 4

s) Załączniknr 5
6)
7)

Załączniknr 6
Załączniknr 7

8)

Zał1czniknr

8

e) Załączniknr 9

10

Załączniknr 10

opis przedmiotu zamówięnia
Prokuratur oraz

ków

Formularz

9.1.1
z treściRozdziału 9
oświadczenie
W
wnlen
u
oświadczenie o
niezbędnych zasobów na okres
do
dyspozycji
oddania
do
Zobowiązanie
zamowlenla
z nich
Wzór
Wzór oświadczenia o przynaleŻności lub braku przynależnoścido tej samej grupy
kapitałowej (składane w terminie do 3 dni od dnia zamięszczenia na stronie
I o
mowa w art. 86 ust. 5
lu
o
In
ao
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ZAŁĄCZNIK NR

1'

ogłoszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przez koncesjonowanego Wykonawcę zgodnie Z
postanowieniami ustawy zdnia 28 sierpnia 1991 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz. IJ. zŻO18r',poz.2142,
ze zmianami) usługi w formie bezpośredniej ochrony fizycznej budynków, osób i mienia oraz terenu niżej

wymien ionych j ednostek Prokuratury :
Prokuratura okręgowa Warszawa_ Praga w Warszawie, ul. Bródnowska 13l15,
Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga Południe w Warszawie, ul. Kamienna 14,
Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga Północ w Warszawie, ul. Jagiellońska 5'
Prokuratura Rejonowa w Wołominie - Wołomin, ul. I. Prądzyńskiego 3a,
Prokuratura Rejonowa w otwocku - otwock, ul. Powstańców Warszawy 15,
Prokuratura Rejonowa w Legionowie - Legionowo, ul. Sobieskie go 47,

o
r
o
.
r
r
o

1 do

Prokuratura Rejonowa
ul. I. Paderewskiego 3.

w Nowym Dworze Mazowieckim Nowy Dwór

Mazowiecki'

ochrona osób i mienia będzie realizowana w systemie zmianowym przez osoby wpisane na listę
kwalifikowanych pracowników ochrony firycznej zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 22 sierpnia 1 997 roku o
ochronie osób i mienia (tj. Dz' |J. zŻ018r., poz. 274Ż, ze zmianami).

2.

Wykonawca zobowiązuje się do całodobowej ochrony obiektów oraz osób, którą zobowiązuje się realizować,

jako bezpośrednią ochronę ftzyczną, wykonywaną ptzez umundurowanych i wyposażonych zgodnie z
zawartą Umową pracowników ochrony fizycznej:
l) w ramach posterunków ochrony umieszczonych w jednostkach Zamawiającego wymienionych w pkt l
określonych zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do ogłoszenia (kluczowa częśćzamówienia z art.36a ust. 2 pkt
1) uPzp),
2) w ramach co najmniej dwóch zmotoryzowanych grup interwencyjnych, o których mowa w pkt 6 i 7.

3. W ramach ochrony obiektów

Wykonawca będzie postępował z naleŻrytą starannością
orazprzyjmię na siebie obowiązki i działaniaw zakresie:
1) ochrony mięnia - działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, atakże
przeciwdziałające powstawaniu szkody wynikającej z Ęch zdarzęń oraz nie dopuszczające do wstępu
osób nieuprawnionych na teren chroniony.
2) ochrony osób - działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Ęcia, zdrowia i nietykalności
osobistej pracown ikó w Zamaw iającego.

4.

Do obowiązków pełniących ochronę fizyczną (pracowników ochrony) w szczególnościnależeć będzie:
ochrona obiektów, terenu, budynków iurządzeń przed dostępem do nich osób nieupoważnionych'

l)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)

zapewnienie bezpieczeństwa osobom znajdującym się na terenie Zamawiającego' w budynkach
biurowych i na przynależnych parkingach,
ochrona mienia przedkradzieżą, uszkodzeniem lub zniszczenięm - ujawnianie faktów dewastacji mienia,
sprawowanie nadzoru oraz obsługa otwierania/zamykania drzwi do pomieszczenia (atakŻe wpuszczania
i wypuszczania osób z pomieszczenia) służącego do przechowywania broni w Prokuraturze okręgowej
Warszawa-Praga w Warszawie zgodnie z Zarządzeniem Prokuratora okręgowego Warszawa-Praga w
Warszawie w sprawie możliwościzdeponowania broni palnej i amunicji przez prokuratorów oraz inne
uprawnione osoby na czas pobytu w budynku Prokuratury okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie,
zapobieganie zakłóceniom porządku na tęrenie i budynkach Zamawiającego i powiadamianie
upoważnionego pracownika Zamawiającego o zdarzeniach powodujących naruszenie porządku'
powiadamianie Zamawiającego i Policji o czynach przestępczych zaistniĄch w chronionych budynkach
iterenie i zabezpieczenie miejsca ich popełnienia do czasuprzybycia Policji,
monitorowanie przepĘrvu osób przez chronione obiekty, powiadamianie pracowników prokuratury
telefonicznie o wizycie, (prowadzenie ewidencji osób wchodzących i wydawanie przepustek) oraz na
Żądanie prokuratora lub pracownika doprowadzenie gościa,
niedopuszczenie do wnoszenia na teren ochranianych obiektów materiałów niebezpiecznych, materiałów
i towarów przeznaczonych do sprzedaĘ i rozpowszechniania,
I1
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9)

sprawowanie kontroli nad legalnością wynoszenia z chronionych budynków sprzętu elektronicznego,
informaĘcznego i innych składników majątku Prokuratury,
l0) w obiektach' w których są chronione pomieszczenia systemami alarmowymi sprawdzanie zabezpieczeil
drzwi, okien, krat, kłódek,
l l) udostępnianie pomieszczęn Prokuratury w dni wolne od pracy na podstawie zgłoszenia przez
odpowiednie komórki organizacyjne Zamawiającego lub na podstawie legitymacji sfużbowej,
12) wydawanie, przyjmowanie i przechowywanie kluczy do pomieszczeń zgodnie z zasadami
i przep i sam i wewnętrznym i obowi ązuj ącym i u Zamaw ia1ące go'
l3) kontrola ruchu pojazdów wjeżdŻającychlwyjeżdŻającychna teren wewnętrzny Prokuratury okręgowej
Warszawa-Prag w Warszawie przy ul. Bródnowskiej 13/l5,
14) wykonywanie obchodów wewnątrz budynków w celu sprawdzenia stanu zabezpieczeń pomieszczeh oraz
wczesnęgo wykrycia uszkodzęń urządzen technicznych oraz instalacji znajdujących się w budynkach,
przełączanie oświetlenia z dziennego na nocne'

l5) pełna znajomośó topografii chronionych obiektów (rozkład pomieszczeń' drogi ewakuacyjne itp.),
16) znajomośó rozmieszczenia i umiejętnośćobsługi głównych: wyłączników prądu, zaworów wodnych i

centralnego ogrzewania, instalacji ppoż,
17) obsługa istniejących w chronionych budynkach systemów alarmowych napadu, włamania i monitoringu'
18) powiadamianie wskazanego pracownika Prokuratury oraz właściwychsłużbw przypadku stwięrdzenia

awarii, włamania lub pożaru oraz podjęcie podstawowych działań zabezpieczających przed ich
skutkami,

w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Dworze Mazowieckim
Rejonowej Warszawa Praga Południę w Warszawie(w razie
Prokuratury
w
budynku
oraz schodołazu
konieczności),
20) prowadzenie książki pełnienia służby'w której odnotowuje się jej przebieg.
19) obsługa dŹwigu dla niepełnosprawnych

5.
6.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy przestrzegania przez pracowników ochrony zasad współĘcia

społecznego, uprzejmego i kulturalnego podejścia do pracowników i intęresantów Prokuratury.

Wykonawca na czas obowiązywania umowy musi posiadaó co najmniej dwie zmotoryzowane dwuosobowe
grupy interwencyjne, które na wezwanie pracownika ochrony lub pracownika Zamavłiającego zostaną
nieżwłocznie skierowane do odpowiedniego obiektu z wymienionych w pkt. l opisu Przedmiotu Zamówienia
iprzybędą w gotowości do działania w czasie nie dfuższym niż 10 min. W terminie 14 dni od podpisania
umowy Wykonawca złoŻy Zamawiającemu procedurę działania patrolu interwencyjnego w poszczególnych
lokalizacjach.

.

Zamawiający wymaga aby grupa interwencyjna była zdolna do skutecznej interwencjiprzez 7 dni w tygodniu
o każdej porze dnia i nocy.

8.

W ramach zawartej Umowy, bez dodatkowych opłat, Wykonawca wyposaży kaŻdy posterunek ochrony w
środkiłącznościzapewniające transmisję sygnału alarmowego od pracownika ochrony do patrolu

7

interwencyj

n

ego or az łączno śćpom iędzy po sterunkam i.

9.

Wykonawca zainstaluje na własny koszt i uruchomi w terminie 14 dni od daty podpisania untUwy systcltl
kontroli obchodów wewnątrz budynków. Rozmieszczenie punktów i trasy obchodów w godzinach dziennych
i nocnych doĘczy obiektów: Prokuratury okręgowej Warszawa - Praga w Warszawie przy ulicy Bródnowska
l3l15 i Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga Południe w Warszawie przy ul. Kamiennej 14.
l0. Wykonawca wyposaŻy kaŻdego pracownika ochrony oraz grupę interwencyjną w jednolite umundurowanie i
imienne identyfikatory oraz w co najmniej:
o pałkę obronną wielofunkcyjną typu ,,ToNFA'',

o
o
1

kajdanki,
latarki.

1' Wykonawca wyposazy dodatkowo posterunki ochrony przy wejściachdo budynków w telefony komórkowe
orazręcznę wykrywacze metali w liczbie 7 sztuk (dla każdej lokalizacji po 1 sztuce).

l8
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l2. Wykonawca oznakuje nazwąfirmy budynki podlegające ochronie.

z istniejących portierni, wydzielonych pomieszczen socjalnych i urządzen
sanitarno-higienicznych. Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy
wszczegóhlonó w poprzednim
zdaniu pomieszczeniawrazzwyposażeniem. Wykonawca nie będzie obciążony koiztami zavŻy1kowanie
tych pom ies zczen otaz wyposażen ia.

13. Wykonawca moze korzystaó

14' Wykonawca może przystosować powyższe pomieszczenia do swoich

potrzeb, na swój koszt

Zamawiającego. Dokonane nakłady nie będą mogły byó podstawą do dochodzenia ich zwiotu.

l5'

za zgodą

Pracownicy ochrony korzystają z własnych środków łącznościalbo zę środków łączności'w które wyposaży
ich Wykonawca. W celu zabezpieczenia łącznościpomiędzy posterunkami praóownicy ochrony izycznej
korzystają ze środków łącznościWykonawcy _ radiotelefon' W przypadku rozmów p.y*utny"ń

pracowników ochrony wykonywanych przy użyciu środków łącznościnależących do Zamawiającego'

Wykonawca zobowiązany jest do całkowitego pokrycia kosztów tych rozmów.

16. Zamawiający

zastrzega sobie prawo odsunięcia lub niedopuszczenia do pracy pracownika Wykonawcy
naruszającego zasady wykonywania zamówienia określone w umowie lub właściwymiprzepisami prawa.
W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie zapewnió innegopraco*niku nu miejsce

odsuniętego lub niedopuszczonego.

17. Pracownicy ochrony fizycznej Wykonawcy

muszą posiadać aktualne szkolenia w zakresie BHP i ochrony
ppoż., atakże posiadać przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej.

18. Zamawiający nie dopuścido realizacji zamówienia pracowników ochrony posiadających orzeczenie
niepełnosprawności.

(miejscowość, data)

(podpis/y i pieczqtka osoby uprawnionej do
składąnią oświądczeń woli w imieniu Wykonawcy
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Z^ŁĄCZNIK NR

2 do ogłoszenia

WYKAZ PROKURATUR ORAZ POSTERUNKOW OCHRONY
I SZACUNKOWA LICZBA GODZIN OCHRONY
w terminie realizacji 9 miesięcy od dnia podpisania umowy
(możliwy najwcześniejsry termin obowiązywania umowy: od dnia 1 kwietnia 2020r.)

Nazwa jednostki

I

2
J

Prokuratura okręgowa Warszawa-Praga

w Warszawie
Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga
Południe w Warszawie
Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga
Północ w Warszawie

4
5

Prokuratura w Otwocku
Prokuratura Rejonowa

w

Dworze Mazowieckim

6

Prokuratura Rejonowa w Wołominie

,7

Prokuratura Rejonowa w Legionowie

Adres jednostki
ul. Bródnowska 13/15

Liczba

posterunków
jednoosobowych

ul. Jagiellońska 5 Warszawa

całodobowe

1

całodobowe

I

I
I

ul. Powstańców Warszawy 15

I

Otwock
ul. l' Padęrewskiego

I

3

Nowv Dwór Mazowiecki
ul. I' Prądzyńskiego 3a
Wołomin
ul. Sobieskiego 47
Legionowo

pracy

Ż

Warszawa
ul. Kamięnna l4 Warszawa

Godziny

I
I

j30

1630

całodobowe
730

_

l63a

całodobowę
815

_ l6r5

całodobowe

8ls_

l615

I

całodobowę

I

całodobowe

Szacunkowa liczba godzin ochrony w terminie realizacji 9 miesięcy wynosi 59 442 h.

(miejscowość, data)

(podpis/y i pieczqtka osoby uprawnionei do
składąnia oświądczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR

i

3 do ogłoszenia

FORMULARZ OFERTY
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. l38o uPzp

(oznaczenie: Wniosek IlIlU12020) na świadczenieusfugi:

ochrony osób i mienia w Prokuraturze okręgowej Warszawa_Praga w Warszawie
ortz
Prokuraturach

oferte składam samodzielnie*: (wypełnić, jeżeli doĘczy)
Nazwa/Wykonawcy (firma)/pieczęć adresowa Wykonawcy:

Adres siedziby/adres zamieszkania w przypadku podmiotu będącego osobą flzycznąz
ulica, nr domu, nr lokalu
kod

miejscowość

województwo
tel.

faks

REGON

e-mail

NIP/PESEL

Nr KRS/miejsce wpisu do CEIDG

osoba upoważniona do kontaktów:

tel.

faks

e-mail

Wykonawca jest mikro, małym' średnim przedsiębiorcą _ TAK/|.{IE* (*niepotrzebne slcreśIić)

ofertę składam w imieniu Wvkonawców wspólnie ubiegaiacvch sie o udzielenie
(konsorcium/spółka cvwilna)* (niewłaściweskreślić,wypełnić, jeżeli dotyczy)

zamówienia

Nazwy i siedziby wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielęnie zamówienia Qeżeli
doĘczy):
Lider:

Adres

Partnerzy:
Ż1
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Nazwa
Adres

Nazwa
Adres
Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenię zamówienia i/lub zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku składania ofeĘ wspólnej przez dwa lub więcej
podmioty gospodarcze jest:
imię i nazwisko

Stanowisko

e-mail

faks

tel. kontaktowy

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 138o uPzp
(oznaczenie: Wniosek |l1lU12020) na świadczenieusługi:

ochrony osób i mienia w Prokuraturze okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie
Prokuraturach
oraz

oferujemy wykonanie usługi objętej zamówieniem, zgodnie z

w ogłoszeniu o zamówieniu oraz z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym

wymogami zawaĘmt
Załącznik nr 1 i nr 2 do

Ogłoszenia za aenę'.

Przewidywana

liczba

l.p

Obiekt

1

1

3

Prokuratura Okręgowa WarszawaPraga w Warszawie oraz podległe

59 442

I

roboczogodzin
ochrony

Wartość

Stawka

ochrony

WartoŚć
netto
(3 xa)

(w%)

(s+6)

4

5

6

7

Cęna netto za

l roboczogodzinę

VAT

brutto

Prokuratury Ręionowę

(słownie brutto z kolumny

7'

która nię podlega zmianie w okresie realizacji Umowy
stanowiącegoZałącznik nr 8 do ogłoszenia.

Ż.

z

zastrzeŻeniem treści$ 12 ust. 6

i 7 wzorl

umowy

Częściprzedmiotuzamówienia, których wykonanie powierzę/powierrymy Podwykonawcom, to:

(wypełnić, j eże li dotyczy)

Nazwa (firma) Podwykonawców:
ŻŻ
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(wypełnić, j eże li dotyczy)

Brak wypełnienia rozumiane będzie jako wykonanie zamówieniabez udziału Podwykonawców

3

Zamówienie realizować będziemy w okresie 9 miesięcy tj. od dnia 0l.04.2020 do dnia 31.12.2020 r.

4

oświadczamy,że cena oferty brutto uwzględnia koszty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

5

oświadczamylmy, że usługa określona w pkt 3 ppkt 1) opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia jako kluczowaczęśćzamówienia wykonywanabędzie przezco najmniej
10 osób na umowę o pracę.

6

oświadczamlmy, Że w okręsie realizacji zamówienia będziemy dysponować co najmniej dwoma
zmotory zowanym i dwuosobowym i grupam i interwencyj nym i.

7

oświadczamy, Że cena oferty obejmuje wynagrodzenie za gotowośó i wykonanie interwencji co najmniej
dwóch zmotory zowanych dwuosobowych grup nterwencyj nyc h.
i

Informujemy, że v,,ybor oferty będzie/nie będzie* (niewłaściweslłeślić)prowadzió do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie zprzepisami o podatku od towarów i usfug.
W przypadku, gdy wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, Wykonawca zobowiązany jest załączyÓ do oferty informację, z której będzie wynikała
nazwa (rodzaj) towaru lub usługa, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania
oraz ich wartośó bez kwoĘ podatku.

8

9.
l0
l

1.

t2

13

14

Wymagane wadium w wysokości

zł wnieśliśmyw formie

oświadczamylmy, że zapoznaliśmy się z treściąogłoszenia o zamówieniu
zastrzężeń oraz otrzymaliśmy konieczne informacje do prrygotowania oferty'

i nie wnosimy do

niego

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni
oświadczamlmy, że w cenie oferty zostĘ uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
Ponadto w ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynl nieuczciwej
konkurencji, zgodnie z art.89 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamowien publicznych i art. 5 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993r.ozwa\czaniunieuczciwej konkurencji(Dz.|J.zŻOO3r.,Nr 153,poz. 1503 zezm.).
Akceptujemy wzór umowy i w razie wybrania naszej ofeĘ zobowiązujemy się do:
podpisania umowy na warunkach za:wafich w Ogłoszeniu o Zamówieniu,
podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przezZamawiającego.

a)
b)

oświadczamy, że jeślido upĘ'wu terminu związania ofertą nastąpią jakiekolwiek zmiany sluacji w
zakresie dotyczącym podmiotu składającego ofertę a w przedstawionej w naszych dokumentach
załączonych wchodzących w skład ofeĘ' natychmiast powiadomimy o nich na piśmie Zamawiającego.

l5.

Niniejszą ofertę wraz Z załącznikami składamy na

16

Integralną częściąniniejszej
zaŁączniki:

ofeĘ zgodnie z

kolejno ponumerowanych stronach.

wymaganiami ogłoszenia o zamówieniu są następujące

23
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1) opis

Przedmiotu Zamówienia,

2) Wykaz Prokuratur oraz posterunków ochrony,
3) Formularz Oferry,
4) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków,
5) Doświadczenie zawodowe,
6) oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień,
7) Zobowiązanie do oddania zasobów,
8) Stosownepełnomocnictwa,
9) Dowód wniesienia wadium,
I0) Załączniki wynikające z treści Rozdziafu 9.

l7

Zastr zeżenie Wykonawcy :
Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zastrzegamy' iż wymienione niżej dokumenty

składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania:

(miejscowość, data)

(podpis/y i pieczqtka osoby uprawnionei do
składanią oświądczeń woli w imieniu Wykonawcy

Ż4
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ZAŁĄCZNIK NR

4 do Ogłoszenia

oŚwnncZENIE wYKoNAwCY

WYNIKAJĄCE ZRoZDZIAŁU

9

PKT

9.1.1.

oGŁosZENIA

Ialmy nizej podpisani:
NazrvaAVykonawcy

(fi

rma)/pieczęć adresowa Wykonawcy:

Adres siedziby/adres zamieszkania w przypadku podmiotu będącego osobą fizycznąz
ulica, nr domu, nr lokalu
kod

miejscowość

wojewódźwo
tel.

faks

REGON

e-mail

NIP/PESEL

Nr KRS/miejsce wpisu do CEIDG

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznęgo na:

ochrony osób I mlenra w Prokuraturze okręgow.ej Warszawa-Pmga w Warszawle
oraz
Prokuraturach
składam/y następujące oświadczenia:

25
Wniosek I/1/U/2020

Prokttratttra okręgowa Warszawa-Praga w Warszalvie

oŚwIADCZENIE wYKoNAwcY
r'
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustarvy z dnia 29 stycznia 2004
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: uPzp)o

D6TYCZĄCE SPEŁNIANIA wARUNKÓw UDZIAŁU w P6STĘP9'1ryANIU
o udzielenie zamówienia

ochrony osób

na:
bliczne
mtenla w Prokuraturze okręgowej
Prokuraturach
oraz

w arszawa-Praga

w w arszawre

I. INFoRMACJA DoTYczĄCA wYKoN AWCY:

1.

ptzęZ Zamawiającego
oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone
w zakresie opisanym w Rozdziale 8 pkt 8' l '2 ogłoszenia'

(podpis i pieczqtka osoby uprawnionej do
skłądąnią oświądczeń w oli w imieniu WYkonawcY)

(miejscowość, data)

PoDMIoTÓw
II. INFoRMACJA w 7.wIĄZKa Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH

zasadach określonych przepisami
(Uwaga: jeżeli Wykonawca nie powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego na

art. 22a uPzp, należy wpisać ,,nie dotyczy")
oświadczam ,

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

Zamawiającego

w

zakresie opisanym

w

ogłoszenia

pkt

postępowaniu), polegam na zasobach
(wskazaó konkretny pkt ogłoszenia, w której określono warunek udziału w
następuj ącego/ych podmiotu/ów

:

w następującym zakresie:

(wskazać podmiot i określićodpowiedni ząkres dlą wskazanego podmiotu)
(miejscowość, data)

(podpis i p ieczqtka osoby uPrawnionei do
składania oświadczeńwoli w imieniu WykonawcY)

Ż6
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oŚwIADcZENIE wYKoNAwcY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia2004
r.
Prawo zamówień publicznych (datej jako: uPzp),

DoTYcZĄcE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA

Z

PosTĘPowANIA

o udzielenie zamówienia publicznego na:

ochrony osób l mtenra w Prokuraturze okręgowej
oraz
Prokuraturach

warszawa-Praga

w w arszawie

D oTYCZĄcE WYKON Awc Y

I.

(Uwaga' jeżeli punkt 3 nie ma zastosowąnia' należy wpisać
,,nie dotyczy',)

2

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art' 24ust
oświadczam, że nie podlegam wYkluczeniu z postępowania na podstawie

pkt 12-23 uPzp

art.24 ust. 5 pkt

(miejscowość, data)

3

1

l

uPzp.

(podpis i pieczqtka osoby uprawnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

oświadczam, Że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia
Z postępowania na podstawie art.
uPzp (podać majqcq zastosowanie
podstawę wykluczenia spośród wymienionychw ąrt. 24
ust. ] pkt 13-14, ]6-20 lub art. 24 ust. Spkt 1
uPzp) Jednocześnie oświadczam' Ze w związkuzww. okolicznością,
na podstawie art' 24 ust.8 uPzp
podjąłem następujące środkinapraw cze:

(miejscowość, data)
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(podpis i pieczqtka osoby uprawnionei do
skłądąnia oświądczeń woli w imieniu l|ykonawcy)
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oŚwrłocZENIE DoTYcZĄCE PODMIOTU, NA rrÓnnco ZAsoBY PowoŁUJE

II.

SIĘ

WYKONAWCA:
((Jwaga:

przepisami
jeżeli Wykonawca nie powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego na zasadach określonych

art. 22a uPzp, należy wpisać,,nie dotyczy")

na któregoiych zasoby powołuję się w
oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/ów'
n

iniej szym postępowaniu, tj

pełnq nazwę/firmę, adres, ą także

podstawy wvkluczenia
w ząleżnościod podmiotu: NIP/PESEL, KRV/CEIDGI, nie zachodzą

z

postępowanta

o udzielenie zamówienia.

(podpis i pieczqtku os,tby upr atvttionej do
składąnia oświadczeń woli w imieniu Ilykonawcy)

(miejscowość, data)

ZENIE DoTYCZĄCE PODWYKOI\AWCY, KTOREMU PRZEWIDUJE

ilI.

sIĘ PoWIERZYC czĘŚCI ZAMÓWIENIA
(Uwaga:jeżeli punkt

l

i 2 nie ma zastosowann, naleĄ wpisać ,,nie doĘczy")

1. oświadczam, że zamierzam powierzyó niżej wymienionym PoDwYKoNAWCoM

wykonante

następujących częścizamówienia (wpisać jeślidoĘczy)"

Lp.

Pełna nazwa/firma, adres podmiotu

Zakres powierzonej częścizamówienia

Ż
J

Ż

oświadczam, Że

w

nie zachodzą
stosunku do ww. podmiotu/tów' będącego/ych Podwykonawcą/ami

podstawYwvkluczeniazpostępowaniaoudzieleniezamówienia.

(miejscowośc, data)

(podpis i p ieczqtka osobY uPrawnionej do
skłądanią oświądczeńwoli w imieniu WYkonawcY)
Ż8
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Prokuratura okręgowa Warszawa-Praga
w Warszawie

IV

DoTYCzĄCE PODANYCH INTORMACJI:

oświadczam

' że wszystkie

informacje podane

w

powyŻszych

oświadczeniach są aktualne
zgodne zprawdąorazzostałyprzedstawio
ne zpełnąświadomością
konsekwencji wprowa dzeniaZamawiającego
w błąd przy przedstawianiu informacji.
i

(miejscowość, data)

(podpis i pieczqtka osoby uprawnionej
do
skłądanią oświądczeńwoliw imieniu

Wykonawcy)
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w Warszarvte
Prokrtratrtra okręgor'va Warszalva_Praga

Z^ŁĄCZNIK NR

5 do Ogłoszenia

WYKAZ USŁUG
jest krótszy' w tym okresie)
jeŻe|i okres prow adzenia działalności
(a
lat
3
okresię
w
Że
oświadczamly,
*iŃą"" usługi w zakresie ochrony osób i mienia:
wykonałem/liśmyw sposób na|eĘĘ
Wartośćjednej
Termin wY konywania
zamówienia (ieżeli zamówienie
nie zostalo zakończone, należy

Nazwa i adres
podmiotów' na rzecz
których Wykonawca
wykonal/wYkonuje
usługi

l.p.

co najmniei

000'00 zł
brutto w skali

1 300

Przedmiot zamówienia

roku

zakończenie

rozpoczęcie

w budynkach
użytecznoŚci
5

4

1

I

uslugi

o wartości

Uwaga:

1.

1 ,,:^ dotyczące
)^k,^_^^- usługi
,,ol
wskazać co najmniej 2 (dwa) zamówienia
jest
zobowiązany
Wykonawca
wykazie
W

Ż'

ff'J:##i: i$'Tilx;.

3.

i:tr1ilrfJilTH:fi11i"'".T;krdzenia spełniania
uyio wyt<onywane przez okres co
Zamawiają"/*yńugu',.u!y
,u.o*i"ni",
1o
aJego
wykonuje
'u*o'i"ni"
ofert oraz spełniałopozostałe wymaganla'
piudupły-",.it.ńinńtłuoania
*i.-ię.v
rz
najrnniej
w tym okresie'
ó0ó,0ó ,i u.utto (eden milion tizystaĘsięcy)
danych,
wańośó wynosiła co najmniej l 300
przedstawianych
,p.*J'.niu p.u*ari*ości
zastrzegasobie prawo do ewentualn.go

4'

inne dokumenty
okresowych lub ciągłych nadal wykony*_T]:h'::T:Tcjebądź3 miesiące przed
byó wydane nie wcześnió1

potwierdzają."'i;h;;"zyte wykonń"'i"-'pó*inny

"iz

że nadal
warunku udziału w postępowaniu, wykaże'

Zamawiający

które będą

*y.'"'"gólnionę w powyższym wykazie'

(miejscowośc, data)

(podpis i pieczqtka osobY uprawnionej do
IilykonawcY)
skłądanią oświadczeń woli w imieniu
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Prokuratura okręgowa Warszawa_Praga
w Warszarvie

ZAŁĄCZNIK NR

ó do ogłoszenia

oŚwłocZENIE

o PoSIADANIU WYMAGANYCH UPRAWNIEŃ

Przystępując do postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie art.
138o uPzp na
świadczenie usługi:

ochrony osób
oświadczam/y,

mienia w Proku
oraz

że osoby, które będą uczes

uprawn ien ia, zgodni e

(miejscowość, data)

z

w Warszawie
tnicryÓ

obow iązującym i przep i sam i,

w

wykonywaniu zamówienia posiadają
wymagane

(podpis

i

pieczqtka osoby uprawnionej
do

skłądania oświądczeńwoli w imieniu
Wykonawcy)
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P

Praga w W arsza'nv te
roktt ratura okrę gor'va W arszawa-

Z^ŁĄCilNIK NR

7 do ogłoszenia

NA oKREs
DYSPoZYCJI NIEZBEDNYCI{ ZASoBÓw
Do
oDDANIA
Do
ZoBoWIĄZANIB

KoRZYSTANIAZNlcHpnzvwvKoNYwANIUZAMOWIENIA

Przedmiot

ochrony osób

I

Warszawa-Praga w w arszawie
mienia w Prokuraturze okręgowei
oraŻ

zasoby:*
Podmiot oddającego do dyspozycji
w zależnościod podmiotu NIP/PESEL)
(pełna nazwa/firma, adres podmiottt,

zobowiązuję się do oddania n^ rzecz|
oddaje zasoby:
Wykonawca, któremu inny podmiot
zasobY)
u inny Podmiot oddaie do dyspozYcji
(nazwa i adres l|ykonawcy' którem

niezbędny zasób (zasoby)

Ż
3

na okres

jest zasób)
(wskazać okres' nct jaki udostępniany

Forma,wjakiejpodmiotudostępniającyzasóbbędzieuczestniczyłwrealizacjizamówienia:
konsultacje, dorądztu,o, inne)
(wskazać formę' np' podlłykonalvstwo'

(miejscowośći data)

*UWAGA! Wypełnić, gdy

.

PowyżSZ

'.
r

e

dotyczy'.

zobowiąz:inie winno być podpisan

Y:;Jł1i'"r?J':];*T":T:1'a

^^,l*inf
e przezpodmiot

kc
Kopll
oraz złoŻonę w oryginale lub
zasób orazzłoŻonę
,,.lncfenniaiacv
udostępniający zasób

dotyczy'''
innych podmiotów, naleŹy wpisać "nie
lub
na zdolnościach lub Sytuacji
ni"pot.ganie na zdolnościach

Całkowity brak wypelnienia niniejszego

ZilĄCźŃiia

bęizie'io)u.i;d;ur.o

Wykonawcy
doświadczenia,. Wykonat
sytuacji innych podmiotów'
kwalifikacii zawodowych tub doświadczenia'
wykształc.enia,. kwalifrkacji
dotyczących '.,"l,.otolnpniq
lub usługi, do realizacji
budowlanę
\try' odniesieniu do warunków
podmioty ,Ji:"^lrr":uroboty
mogą po'egać

".

,d;il;'Ś.i".r,ln'iv".,'poa*i"ij*,;.sri

których te zdolności są wymaganę'
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ZAŁĄCZNIK NR

.2020
.2020

8

WZOR UMOWY
W

dniu

roku pomiędzy:

-2020
sk""b"-_E'n't--_-Prokuraio"ą'oi<ręgową
Warszawa-Praga w Warszawie
w Warszawieprzy
ul. Bródnowskie;

NIP: 113-25-57-183
REGON: 140166960,

z

t:/ts,

siedzibą

dalej rrZamawiaj ącym'',
którą reprezentuje:
Prokurator okręgowy Warszawa Praga _ Łukasz osiński,
Zw aną

wpisaną do

._-

NIP
REGON
zw aną dalej,,Wykonawcą'',
którą reprezentuje: .

pod numerem

a

z siedzibąw

wyłonioną w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego
w trybie art. 138o ust.
przepisami ustawy z dnia Ż9'0l.2004 r. Prawo
zamówieit publicznych
(}.
L^Jv\\ (tj.;

z

I943),zwanej

łącznie zw

Dz
\''r" u^v

dalej,ruPzp",

z

l

zgodnie

2019r., poz.

any mi r ów nież,o Stronami'',

została zawarta Umowa następującej treści:

1'
o
o
o
o
o
o
o

Zamawiający zleca, a Wykonaw""

.ię r.ealizować,usługi związanez

całodobową
"oto*i!'lu;"
ochroną osób oraz mienia, w szczególności
pomies zcźęn,budynków i terenu przyległego:
Prokuratury okręgowej Warszaw aPragaw Warszaw
ie przł ul. Bródnowskiej

Prokuratury
Prokuratury
Prokuratury
Prokuratury
Prokuratury
Prokuratury

Rejonowej
Rejonowej
Rejonowej
Rejonowej
Rejonowej
Rejonowej

13/15,

WarszawaPraga-Południe w warszawie przy ul'Kamiennej
14,
Warszawa Praga-Północ w Warszawie przy ul.Jagiellońskiej
5,
w Legionowie przy ul. Sobieskiego 47,
w Wołom inie przy ul' Prądzyński-ego 3a'
w Nowym Dworze Mazowieck im przy ul. paderewskiego
3,
w otwock'przy ul. Powstańców ivars"awy 15,

zwanych da\ej także obiektami, na warunkach zgodnych
z Formularzem oferty stanowiącym
Załącznik nr 1 do niniejszej
()pisem przedńntł zamówieniąstanowiącym
z
ZałącznikiNt Ż
do niniejszej Umowy oraz z 1T9*y,
Wykaiem piokuratur oro, porir:r-nków ochrony stanowiącym
Załączniki
Nr 3 do niniejszej Umowy. Załączniki nr 1 3 stanowią integralną
część
niniejszej
Umowy
, a zatem
zawierująprawa i obowiązki Stron niniejszej.-Umowy.
Ż' obowiązek ochrony polegaó będźie w szczególności na wykonywan iu przez pracowników
ochrony fizycznej dopuszczonych przez Wykonawcę
do wykonywania c4ynności objętych
niniejszą Umową, zwanych w łakzej ózęści u'o*v
,,pracownikami ochrony,, albo
,,pracownikami ochrony ftzy cznej,,
a) dziaŁań zapobiegających przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu
znajdującym
się w obiektach orazna terenie pizyleglym,
b) zapobieganiu zdarzenio.' po*óaują.}.h ut utę lub zniszczenie chronionego
mienia oraz
przed zaborem lub uszkodzeniem wyposazenia
i dokumentów znajdujących się w
chronionych budynkach,
c) nadzorowaniu ptacy
.znajdujących się w obiekt ach urządzeń i instalacji w celu wczesnego
wykry c i a zaistniaĘ ch sytuacj i zagr aĄ
ący ch b ezp ie czeń stwu ob iektu,
d) niedopuszczania do wstępu osob nieuprawnionyci
na teren chroniony,
:

u
t

\

Wniosek I/lN/2018

e)
f)

g)

działail mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Życia, zdrowia

4.
5.

przeciwdziałaniu powstawaniu szkody wynikającej ze zdarzeń o których mowa wyżej.
sprawowanie nadżoru i obsfuga pomieszczenia do przechowywania broni w Prokuraturze
okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie zgodnie z Zaruądzeniem Prokuratora

2.

w

Warszawie

w

sprawie

w

sprawie możliwości

zdeponowania broni palnej i amunicji przez prokuratorów oraz inne uprawnione osoby na
czas pobytu w Prokuraturze okręgowej Warszawa-Pragaw Warszawie
Wykonawcłzobowiązuje się do całodobowej ochrony obiektów oraz osób, którą zobowiązuje się

i
realizowaó, jako bezpósrednią ochronę ftzyczną, wykonywaną przez umundurowanych
firy
cznej:
ochrony
pracowników
wyposażonych zgodnie z niniejsząUmową
a) w ramach posterunków ochrony umieszczonych w jednostkach Zamawiającego
wymienio'y"h w ust. 1 określonych zgodnie z Załączn1kiem Nr 3 do Umowy (kluczowa
częśćzamówieniaz art.36a ust. 2 pkt 1) uPzp)'
b) w iamach co najmniej dwóch zmotoryzowanych grup interwencyjnych' o których mowa
w $ 5 ust. 12 niniejszej UmowY.
W częściirzedmiotu umowy objętej ust. 3 pkt a) Zamawiający zastrzega, a Wykonawca
(kluczowa
zobowiązuje się do osobistegó wykonania przedmiotu umowy objętego Ęm zakresem
częśćzamówienia z art.36aust. 2 pkt t) uPzp)'
pracowników
Wykonawca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę nato, Że do obowiązków
pkt 4
o"ńrony r'rvćr"ói w szczególności należeć będą czynności szczegółowo wymienione w
opis

1.

nietykalności

osobistej osób,

okręgowąo Warszawu irugu

3'

i

u

pr z edmiotu z ąm ów ieni a.

$2.
zgodnie z ustawą z dnia22 sietpnia 1997 roku o
będzie
realizowana
mienia
ochrona osób
(rvłaną dalej o,Ustawą'') i w
ochronie osób i mienia (t.j. Dz'U. z 201.8r., poz. 2L42, ze zmionomi
oparciu o koncesję Ministra właściwegodo spraw wewnętrznych Nr
Koncesja, o której mowa
oilejmującą usfugi"z zakresu będącego przedmiotem niniejszej Umowy.
Umowy.
stanowi Załącznlknr 5 do niniejszej
*
"iuniopóprzednim
się do natychmiastowego powiadomieniaZamawiającego o zmianie,
zobowiązuje
wykonaw"i
Ministra właŚciwego do
coihięciu, ograniczeniu źakresu lub wcześniejszym wygaśnięciu koncesji
w zakresie usług ochrony osób i
Spraw wewnętrznych na prowadzęnie działalnościgospodarczej
ńienia zgodnie z ustawą z dnia Ż2 sierpnia 1997 r ' o ochronię osób i mienia'

i

s3

r. do dnia 31'12 .20Ż0r.
Niniejsza Umowa zostaje zavłartana okres od dnia 01.04.2020

$4.
firmy w taki sposób' aby w
Wykonawca ma obow iązek przejęcia ochróny od dotychczasowej

1

ochrony'
i po dokonaniu przejęcia piotokolarnego, zachowanabyła ciągłośó
Zamawiającego
przedstawicieli
Pruekazanie obiektów'do ochrony odbędzie się z udziałem

trui.ń

Ż

i
''Protokofu
sporządzcnicm
ze
Wykonawcy we wskazanym przez Zamawiającego terntinie,
zasttzega' a
prź"tururił obiektu pod octrronę'', podpisanego przez obie Strony' Zamawiający
odbędzie się
fivr.o""*.a zobowi|zuje się do oa"iułu w pizekazantu obiektów do ochrony, co
Umowy zgodnie z $ 3 niniejszej
zrozpoczęciem się pi.ńr".jo dnia obowiązywania niniejszej
Umowy o godz.

J
4.

Ouu

(północ).

Zamawiaiący bierue

rn

siebie obowiązek właściwegozabezpieczenia

powierzonego WYkonawcY mienia'
oświadcza, źe zapornał się
zabezpieczenia.

'wyil*ń

z obiektami i nie
$

1

technicznego

zgŁasza zastrzeżefi do sposobu ich

5'

pracownll'cy ochrony
Wykonawca zobowiązuje się' że ochronę w obiektach Zamawiającego
będzie całodobowo' z
fttzycznej sprawowaÓ aęaąprź"r 7 dni w tygodniu. ochronasprawowana
i1ośó godzin w
przez
określoną
oaio*i.anią ilościąosób i Żmian ztym, ze ia częściposterunków
dnirobocze zgodnie zZaŁącznikiem Nr 3'

Wniosek
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2

Ptzy zawarciu niniejszej umowy oraz w trakcie realizacji
niniejszej Umowy w terminie 2 dni
roboczych od dnia dokonania wezwania Wykonawc
y ir;; ż^mawiającego (pisemnie lub emailem) do wykazania zatrudnienia na umowie pricę
każdej z osób skierowanych do
_
wykonywania czynnościu Zamawiającego lub
niektórych L
Wykonawca zobowiązuje się
przedstawić Zamawiającemu okazaó: "{łn_
1) podpisaną przez Wykonawcę listę pracowników ochrony fizycznej
wpisanych na listę
kwalifikowanych pracowników ochrony fizy.^..j
,tororvnie do art. 29lJstiwy, która to lista
powinna zawieraó: Iiczbę
Ęch osób, imię, ńu"*i".ko, il;; )^słi^ićrłio'*pi.i" na ww'
listę/numer porządkowy wpisu na ww. ii.tę o.u"
wskazanie miejsca świadczenia pracy w
obiekcie Zamawiającego' a także wska"uni" *y-i-u
etatu. Wykonawca dodatkowo jest
zobowiązany do załączenia do listy p'a"ownitó*
ochrony ftzycznej kopii umów
pracowników zatrudnionych na umowę o pracę
zgodnych ,-prr"pir,łńirooetsu Pracy,
jednakże bez konieczności ujawniania
darrych aoty'"r{"y"izasad'wyńa grłarinaoraz adresu
i innych danych osobowych pracownika -, ,yłą"r"iić^ imienia i n-azwiska
pracownika,
daĘ zawatcia umowy, todziju umowy pracę i wymiaru etatu.
Wykonawca
winien
-o
dołączyćdo listy zaświadczenie o przeszkoleniu
wymienionych pracowników w zakresie
ochrony danych osobowych i informacji niejawnycń.
Zamawiający moŻe nie dopuścićdo
pracy niektórych osób bez podania przyczyny.
2) podpisaną przez Wykon'1wcę listę wyznac zonych przez Wykonawcę pracowników
ochrony
ftzycznej wpisanych na listę kwatinklwany.r' p.u.i*niLów
ochrony fizycznejstosownie do
art' 29 ustawy odpowiedzialnych za sprawowanie
kontroli i nadzoru naa rvytonywaniem
przedmiotu zamówienia, w tym Kierowników
Qeielip,;.i-,Jil;".r'.;'' flzycznej,
o których mowa w tym postanowieniu będą tat 'zmiany
tytuło#an i prżezwvLonu*.iJ, rco.u to lista
powinna zawieraó: liczbę tych osób, imię, na'wisko,
nu-". zaświadczenia o'wpisie na ww.
listę/numer porządkowy wpisu na ww. ii.tę oru"
wskazanie miejsca świadczenia pracy w
obiekcie Zamawiającego' a także wskazanie wymiuWykonawca dodatkowo jest
zobowiązany do załączenia do listy pra"o*nitJw "tutu.
ochrony ftzycznej kopii umów
pracowników zatrudnionych na umowę o pracę
zgodnych r-prr"piru^rkodeksu Pracy,
jednakże bezko-nieczności ujawniania
danycń aotycr{cycnzasad'wyrra gruiruiiuoraz adresu
i innych danych osobowych pracownika', ,yłąLr"irćiimienia i
n"azwiska pracowniką
daĘ zawarcia umowy, rodziju umowy o pracę i wymiaru
etatu. Wykonu*.u winien
doŁączyć do lisfy zaświadczęnie o prziszkoleniu'wymńnionych
pracowników w zakresie
ochrony danych osobowych i informacji niejawnycń.
żamawiający może nie dopuśció do
pracy niektórych osób bezpodania przyczyny.
Wykonawca zobowiązuje się, ż. pru"o*ni"y o"ir.ony
ftzycznej będą w czasie służbyjednolicie
umundurowani, będą posiadaó identyfikató r umies'zcz;'
; widocznym miejscu i zostaną
wyposażeni w środkiprzymusu bezpośre_dniego: kajdanki'
pałkę *i.lorunr..y;Ę |pu T6NFA
orazsprzęt dodatkowy.ll?trę.Nadto Wykonńcaiobowiąiuje
się' ze posterunki zlokalizowane
przy wejściach do obiektów wyposażone będą w ręc"ny"*yk
ywacz metalu oraz telefon
komórkowy' Wykonawca zobowiązuje. się' takze,
zć |.u.o*ni"y ochrony fizycznej będą
korzystać' z własnych środków łącznóściuibo
," sroaków łączności,w które wyposaży ich
Wykonawc^, a w celu zabezpieczenia łączno-ścipomiędzy
ńil;k;'i ffi;J"y ochrony
ftzycznej będą korzystaó ze środków łączności
wvLon"'o.y - radioteleńnów' Wprzypadku
rozmów prywatnych pracowników ochiony wykonywany"i
prry uzyciu środków łączności
należących do Zamawiającego, Wykonawc a zobowiązany jest
do całkowitego pokrycia
kosztów tych rozmów.
Zmiana pracownikóT
T|.9nv wymaga powiadomie nia Zamawiającego przez Wykonawcę na
piśmie z co najmniej 2_dniowy*yp.".dzeniem , poał"r"i wszystkich danych doĘczących
tego pracownika ochrony fizycznej wymienionych
w ust. z niiiejszego paragrafu. w przypadku
konieczności nagłej zmiany praclwnikó*" o"t'.ony wyLoouro"u powiadomi o tym
^
Zamawiającego telefonicznie
oraz dokona odpowiedńej adnotacji o powy żsrym w
ksiązce
^dotyczącichtego
pełnienia słuzby z podaniem wszystkich danych
pracownika ocłrrony t1zycznej
wymienionych w ust' 2. niniejszego paragrafu . ź^^"nliią"y
nie wytazic zgody na
p*ow_yższe zmiany, polegające na wprowad""niu
^oz"
no*ych pracówników.
Wykonawca zobowiązuje się, po uprzedniej konsultać1i,
ż^^uwiającym, do dokonywania
zmian personalnych na wniose k Zamawiającego.
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6.

do ochrony przedmiotowych obiektów
Wykonawc a zobowiązuje się n\ęzwłocznie skierowaó
na sfużbę pracownika ochrony lub
przybycia
innego pracownika oót''onv w przypadkach: nie
mu wykonywanie obowiązków lub
przybycia pracownika ochńny w sianie uniemozliwiającym
zamówienia określonych w umowie lub we
naruszania przęz pracownika zasad wykonywania
W talim przypadku stosuje się postanowienie ust' 4 zdanie
pr""piru"ń
właściwych

,|

|.u*u.

drugie.

realizowanie usługi ochrony osób i mienia
Wykonawc a zapewniaprzez okres'ważności umowy
w

ftzycznej tlczestniczących
pracownikami wymierrńnymi na listach pru"o*ników ochrony
Umowy. W przypadku
paragrafu
wykonaniu zamówienia, o których mowa ust. 2 niniejszego
o czym jest
pracownika,
nagłej zmiany
zmiany pracownika o"rrrony ftzycznej albo koniecznośói
wykonywanie
j".t
zagwarantować
mowa ust. 4 niniejszej Umowy, Wykonawc a zobowiąz*y
oraz zagwatantowaó
uprawnienia
same
takie
posiadającego
usługi ptzęz praco*nitu ochróny
Umowy pod
paragrafu
Ż
niniejszego
ust.
w
wykonanie obowiązków nałozonycń na witło'iawcę
do wykonywania czynności u
rygorem niedopuszczenia nowego praóownika ochrony

Zamawiającego.
obsługi systemów zabezpieczenia obiektów
Zamawiający zobowiązuje się zapewnió szkolenia z
taką liczbę osób' która będzie
zym,że Wykonaw"u""oio*ią^3e się zapewnió do przesłolenia
niózbędnadó zapewnienia docelowej ochrony obiektu'
koszt, pracownikom ochrony środkiŁączności
Wykonawca zobowiązuje się zapewnió- na własny
9
alarmowej zewnętrznej typu telefon
bezprzewodowej *"*nit."o"; oraz środki łączności
komórkowy
ochrony przynaJmnleJ taz w
10' Wykonawca zobowiąĄe się do kontrolowania pracowników
zgodnie zprzedmiotem UmowY
tygodniu w zakresie wYkonYwania czynności ochrony
w osobie pracownika zatrudnionego na
II' Zamawiający ustanawia Przedstawiciela w osobie
w celu kontroli
tel.:
stanowisku
przez Wykonawcę,'
nalezytego wykonania postanowień umowy
tel.:
12. Wykonawca ustanawia Przedstawiciela w osobie
ją osoby Są upowaznione przez Strony jedYnie do
*#śKazda ze Stron oświadcza,ze reprezentujące
z realizacją przedmiotu umowy. OsobY
dokonywania czynności faĘcznych związanych
paragrafu nie są upoważnione do dokonywania
wymienione w ust. 11 i 12 niniejszego
zgodnie z niniejszym
jakichkolwiek zmian w treści niniejszej umowy' Zmiana ustanowionych,
wymaga jedynie pisemnego Powiadomienia
paragrafem osób, nie stanowi zmianY umowy I
drugiej StronY o dokonanej zmianie.
Umowy powinien dysponowaó co naJmnleJ
14. Wykonawca na czas obowi ązywania niniejsze1
grupaml interwencyjnymi, które na węzwanle
dwoma zmotorYzowanyml dwuosobowYmi
zostaną niezwłocznie skierowane do
pracownika ocfuony lub Pracownika Zamasviającego
iającego wymienionej w $1ust. lniniejszej
odpowiedniego obiektu w jednostce Zamaw
grupa interwencyJna by ła zdo|na do skuteczne1
Umowy. WYkonawca zobowiązuje się , ŻekaŻda
porze dnia i nocy. WYkonawca zobowiązuje się do
interwencji Przez 7 dni wtygodniu o każdej
czasie nie dfuższym do 10 minut, |icząc od chwili
zapewnienia przyiazdu gtttPY interwencYjnej w
albo pracownika Zamawiającego. Wezwania
wezw&nlo przez pracorvnika ochrony ftzycznei
wykonywać na numery telefonów: stacjonarne
te lefoniczne Zamaw iaiący może

8.

lub mobilne

wyposazy kaŻdy Z

zavłartej Umowy, bez dodatkowych opłat, Wykonawca
chronionych budynków:
sygnafu alarmowego
- w nadajn iki i urządz:,enia antynapadowe (piloty) zapewniające transmisję
od pracownika ochrony do patrolu interwencyjnego'
Szwedzkiej 39l4I i ul. Kamiennej 14
a kompleks budynków przy ul Bródnowsk '"iistls,ul.
miejsca i czasu obchodów
- w rejestrutory ou.t oa'o* t;. ."ytniti z funkcją-potwierdzania
wykońywany ch ptzez pracowników ochrony'

15' W ramach

1.
Ż'
3.
Ń

s6.
wykonani e zpełnąstarannościąi zgodnie z
Wykonawca w toku rea|izacjiUmowy gwarintu3e.jej
przepisami prawa obowiązującymi y_tvm zakre9ie' .
óo s"i'łego współdziałani.az pracownikamiZamawiającego'
Wykonawcu
'ię
fizycznej odpowiedzialnym za
"ou*ń"u:.
Pracownicy ochrony podlegają p.i.o*rriko- ochrony

Wniosęk Il1Nl20I8

4

Sprawowanie kontroli i nadzoru nad.
wykonywaniem przedmiotu zamówienia, w
Kierowników zmiany Qeżeli pracownicy' o"nions, -i)yćrr"1,
Ęm
o których mowa w tym
postanowieniu będą tak tytułowani przez
wvło-'iu*"ęl. Upowazniony pracownik

4

5

6.
7.

2.

J.

Zamawiającego moze wydawać polecenia takim
pracoil;k;', pod warunkiem odnotowania ich
w ksiązce pełnienia służby.
Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia pracownikom
ochrony flzycznej właściwych
warunków bhp i p'poż', udostępnienia dla
i"r' pot
po-i.r""'eń
socjalny ch i urządzeń
sanitarno-higienicznych
'"n
Zamawiający zobowiązany jest do:
1) właściwegozabezpieczónia technicznego
pomieszczeit, w których przechowywane
są
wartościow e materiaĘ i tzeczy,
2) zapewnienia oświetlenia i ogródzenia terenu ochranianych
obiektów,
3) zabezpieczenia narzędzi i uiządzeń w magazynach
niejostępnych dla osób nieuprawnionych.
Wykonawca zobowiązuje się do natychmiałowego
poinioirni*uniu na piśmie Zamawiającego
o konieczności zamontowania' naprawy
lub wymia"n;r;;;;;;'"zeń pomiesz częń iobiektów.
Zamawiający będzie utrzymywał w stałej
,p.u*nos.i ,i.e energetyczną i telefoniczną.
W przypadku awarii lub niósprawności łto.";tol*i"t
z tyctr sieci Wykonawca będzie
informował Zamawiającego zapośrednictwem
pracownika ochrony i odnotowywał ten fakt
w
ksiązce pełnienia służby.

s7.
Wykonawca zobowiązuje się,
w przypadku usiłowania lub dokonania przestępstwa
przeciwko
mieniu znajdującemu się wbudynkń
-ze
luu na znajdującej się w nim osobie, pracownicy
ochrony
zobowiązani są postępowaÓ zgodnie z zasadami
.t""" iiiśr":koniecznościi obrony koniecznej
oraz przepisami regulującymi zasady i warunki
*yt ony*uniu tr'rony.
Wykonawca wykonywać będzie czynności ochionnó
w ramach uprawnień posiadanych przez
pracowników
ochrony.

Wykonawca zobowiązuje się, Ze pracownicy ochrony
ftzycznej zobowiązani są w szczególności
1) pełnienia słuzby w wyznaczonym czasie
i miejscu,

?J
Yk:n{* ania czynności z na!ózytą starannością,
3') działania zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
4) przesttzegania zasad wspoizyóia_społecznego,
5) uprzejmego i kulturalnógo-podejścia do -pracowników'

współpracowników i interesantów
Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się,
że w razie zaistnienia szczegolnych okoliczności pracownicy
ochrony fiąlcznej powiadomiąo ich wystąpieniu
natychmiast ł*z"ltimi dostępnymi środkami:
1) osoby wskazane pr.zezZamawiającegó, których
wykrrirurz numerami telefonów dostarcry
Zamawiający, ciężar aknaliiacji- wykaźu oiu,
,up"*nienie pracownikom ochrony
swobodnego dostępu do telefonu w celacil
słuzbowych.|J.'y*u naZamawiającym;
2) odpowiednie sfuzby:
a) policję'
b) pogotowie ratunkowe,
c) pogotowie gazowe,
d) pogotowie sieci elektrycznej,
e) pogotowiewodociągowe,
D strażpożarną,
g) inne służbystosownie do okoliczności lub wgzalecenZamawiającego,
3) wykaz telefonów alarmowych Zamawia!ący umleści * ,ni..;..u
dostępnym dla pracowników
ochrony fizycznej.

t

Dokumentację przebiegu słuzby
**"1i1i;w , ochrony o:az korespondencji pomiędzy
pracownikami ochrony i Zamawiająóy-,
stanowić będą prówa dzone przez Wykonawcę
książki
pełnienia słuzby, które. b9dą znajiowĄ
się * .t.oniinych obiektach i udostępniane będą
Zamawiającemu do wglądu nakaźde ząianie'
Wniosek I/lN/2018
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Ż.WykonawcazobowiązujesiędoodnotowywaniawszelkichzdarzeńzaistniaĘchnachronionych
ob-iektach w książce pełnienia sfużby'
Wykonawc a zobow iązany j est do _prow adzenia:.

3'

-książkiewidencjiwejśóiwyjśóosóbzewnętrznychnaterenchronionychbudynków(gośó)'
- książki przyjęĘ ch depozytów,
- tsiązti wydania kluczy do pomieszczeń'
opisanych w ''Protokole przekazania
Zamawiający podejmie starania w celu uwzględnienia
co do śposobuzabezpieczenia obiektu'
obiektu pod ochronę,, zaleceńWykonawcy,

4.

se.

ochrony szko1enie
Wykonawca zobowiązuje się zapewniÓ pricownikom

1.

z

zakrests aktualnie

obowiązującychprzepisówoo"t,,oni.danychosobowychprzedpodjęciemprzeznich
wykonywania obowiązków sfu zbowych'
pracownikom ochrony ftzycznej szkolenie
Zlmavłia!ący zobowiązuje się zorganizować
osobor'rych, obowiąĄących

Ż'

..guru"ji dofuczącyct, o"h.o'ry danych
wu.'"u*ie.i jednostkach jej podlegĘch'
w Prokuraturze okręgowej Warszaw u-irugił
pracowników ochrony ftzycznej w szkoleniu'
Wykonawca zobowlązujó się zapewiie"ra,ia
zza*ęstl

3.

*"*nęffi"1

o którym mowa w ustępie 2'

4.
5.

6.

pracowników ochrony ftzycznej do ptze'tvłarzania
Zamawiaiący zobowiązuje się upoważnić
jej
Warsza1ałraga w Warszawie i jednostkach
danych osobowych w Prokuraturze.okręgowej
niniejszej Umowy.
podiegĘch w zakresie niezbędnym do realizacji
w tajemnicy wsze1kie informacje stanowiące tajemnicę
,ię
Wykonawc"
"u"ho*uó
Zamawiającego ofaz chronionych
";;ń;'j.
prawnie chronioną oraz mające *p'; na iezpieczeństwo
jak
również po jej rozwi 4za2il'l, odstąpieniu lub
obiektów, osób i mienia w cżasie trwania umowy,
zachowają
także-, że pracownicy-ochrony ftzycznej
wygaśnięciu. Wykonawca zobowiązuje się
wpĘw na
orazma1ące
tajemnicę. prawnie chronioną
w tajemnicy *.""lki" informacje .tuno*ią""
trwania
w
czasie
obięktów' osób i mienia
bezpieczeństwo Zamawiaiącego "; .il;o"i;"ych
odstąpieniu lub wygaśnięciu'
umowy, jak rowniez po jej rózwi ya1iu'
o"t''oń| do żachowania w tajemnicy danych
Wykonawc , ,iił*iąń wszystkich_pil""*.ir.ow
i nie
ffakcie wykonywania obowiązków sfużbowych
osobowych, z którymi zapozna|i 'i; ;
ujawnianiao.ouo.nieupoważnionv*informacji-dotyczącychzbiorówzawierającychdane
w*'"u*i-P'uguw Warszawie ijednostkach
osobowe przeffiłarzane w Prokuratur"e ot<ręgow"j
ujawnió jakąkolwiet treśó przetwarzanych
jej podlegĘ"t ioulńv"h wiadomości, tt*.""''"ełvby
do nich'
ou"v"t' o-sóuowyctr lub umożliwió dostęp

Wszelkie informacje uzyskane w związku
obiektów Zamawiającego' Wykoo"*.u
formie oraz osoby, przJ pomocy których

są do ni.ro"po*."'".-ńiania informa.:i
cywilnej i karnej.

z

10.

$
ochrony
rea|Lacjąniniejszej Umowy' doĘczące syŚtemu
jakiejkolwiek
jego.rzeczw
na
o.ouy swiaoózące pracę

*il-'
"

uędą wzajemne obowiązki, zobowiązani
po-a rygorem odpowiedzialności

-konywaó
i osobactr,
"ti.r.iach
$ 11.

1. Wykonawca
niewykonani"

ponosi pełną odpowiedzialniśó materialną

i;; ;i"'łezyie

i

cywilną

za

szkody wynikłe z

go wykonania umowy a szcze gó lności :

wyniknie
ou:ęty"ń niniejsZą Umową, jeże1i szkoda
1) z tytułu wykonywania obowiązkJ*
lub
Umową
z
ni"nut'źytego 1ub niezgodnego
wskutek niewykonania a1bo nie*iusciwóió,
ochrony
obowlązkow przez pracowników
obclwiązującymi przepi."*i *yto"łn\a"tych

fizYcznei,
ftzy cznej'
rądione przez pracowników o chro ny
Ż)
za wszelkie szkody powstałe w wyniku
materialną
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnośó
ftzycznej, jak równieŻ za sttaĘ
działania lub zaniechania działani;;;";;;'ików'ochrony
zaniedbania obowiązków przez
,tu*il włamań i uładńeż1 dokonanych w wyniku
powstałe
'ru
jest
innych zdarzęi losowych Wykonawca zobowiązany
3.'#.':łi'nilY#:ilT:'p"?*'lubniaZimawiającego o powstaĘm wypadku oraz uczestnictwa
powiadomie
wyr

do natychmiastowego

Wniosek
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6

4'
5'
6'

1'

J.};'"''

badającej okoliczności wypadku
oraz oceniającej wysokośó poniesiony

Zamawiający nie

ch

ztegotytułu

.ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez pracowników
Wykonawcy powstałe
w związku" *yLony*aniem niniejszej
Umowy.
Zamawiający
--'rr
Wykonawcy zawykonywanie'ninie;sze.y
Umowy.
Przez szkodę strony niniejszej uńo*y
rozumieją szkodę okreśIonąw art'
361 Kodeksu
cywilnego tj. stratę i utracon-e korą,ści.

Planowana łączna wartośó
ochrony wynosi

miesięcy obejmującym 56 316roboczogodzin
netto:''o*r-)::-..ił1
zł (słownie' '0/l00),powiększon e o należny
VAT wg obowiązują.y.ł' .tu'Ę ." ai:.
*"n"se
n"utto,
zł (słownie:
2' Strony ustalają wynagrod"e nie )'a 1 (edną) ."il";;;;l"*ę---

3'

4'

*n-.y ii..łu.ururv okręgowej
Warszawa Praga w Warszawie oraz
podlegĘcń
jej
Prokuratur
Rejonowych
ofertq _ Załącznik-Nr 1 do niniejszej
zgodnie z
-00/100).
U.oo'oy ilk;"tę netto:
,ł(słownie:-00/100),
,
obowiązu1i.y"r'^.,"'.L, .o o-J.-wuitoie
trutt o:
zł
ru#i1'J"n"jJ"',tr'J#$'Y
Wynug'od"",'i'
u'ługi-ouln)ur" będzie za dany miesiąc
i będzie stanowiło iloczyn liczby
godzin ochrony 'u
w tym ńiesiącu i stawki-god"ń;;.j_;_o
której
mowa w ust. 2' Takobliczone
wynagrodzenie za usługę obejmuje
*sz"Ińe [o_.-#ilon i"cń a. ,a"ńigo jej
zgodnie z warunkami Umowy'"w
wykonania,
w^-tuwz" *yrugrśaunie z.ag","*"sJl i'yr.onane
co najmniej dwóch zmotoryzawaiych
interwencji
g.up ńt"ń""n.y;ny"lr, o których
mowa w $ 5 ust. 1 1
niniejszej Umgw{ oraz za *yr.onuni"
obowiązków, poniesienie wydatków
ko s Żó w' w zw iązku z w y
i
konyw aii"^'p 'i."irti.i'ń''":i
r r" rWyko n awc
ni
ę ni ej szej Umo wy.
Ustalone w ust' t wynigrodz""i"
ilęałi" .b.ńą'';;ń przez całyokres
trwania Umowy.
Wynagrodzenie Wykoń
i it" r*:r, z zastrz'eżeniem, ze wynagrodzenie
moze ulec zrniante w przypadku
"*"y -"j.^11]:'u
znrany:

-

i)
2)

stawki podatku od towaiow i uńg,
wysokości
1l11mal19qo *rnug13 zenia za.pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust.
ustawy z dnia 70 październil<a iooz...o
3-5
minińańyl *ynugrodzeniu za ptacę'
3) zasad podle ganiaubezpieczeniom społecznym
rua ii"rpnćr.niu
lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia
spo}ec zneiub"ilo;;;n.
"d.owJtn"mu
- jeżeli zmiany wskazane w pkt lĘ)
wykonania płzedmiotu Umówy przez'Ij"j;";;;;Ę;; p"*y'ej będą miaĘ wpływ na koszĘ
w yuorri*.|.'.'
6' W pr4lpadku opublikowania po"pi'.j|
skyttu;ącyctr-#ystąpien iem zmian,o
których mowa w ust.
5' Wykonawca. moŻe *y'tąpie a9 z^ĘłłĘią;;;;"
,
wnioskiem
o zmianę wysokości
wynagrodzenia określonego w u't'
ri
z
paragrafu w zakresie wynagrodzenia
doĘczącego częściprzedńiotu
".t. 'i'i!i*-"'ń
pozostałej
oo wyk_onania. Wniosek
w zdaniu poptzedzającym umowy
powinien zawiótać uzasadnieni e wrazWykonawcy wskazany
ź analizą wpĘwu
przedmiotowych zm.ian na kosiy
wykonania
przedmiotu urno*y oraz wyriczenie
^_
kwoty wzrostu
kosŻów wykonania zamówiónia. pozabezpieczeniu odpowiednich środków "uut ""pto*uń przedmiotowego wniosku oraz
nnunro*j.h ;;;,
Aneks do Umowy w zakresie
.Zamawiającego Strony podpiszą
*yragrodzeiiaw związku
ze zmianami' o których mowa w
ust' 5 niniejszego paragrafu'powyzej.
^iuiy Aneks obejmował
uęał. *ynugroi)ćni.

#$r.fi:"#tilx*J'#'xff:

*;il;6lJł]'"i.

nui"zn"

7iz ,adnia
"r.'*.ześniej

począ:wszy
wejści a
Życie

w

7' Strony potwierdzaj
ą, że z ząd'aniei zmiany wynagrodze nia możewystąpić
także Zamawiający w
przypadku wystąpienia okóhczności
uzasadńiaj {"y"n ińi^unę zakresu
świadczonych usług, w
szczególności zmniejszenia ilości godzin
ochrony. ńi_"k-;. zy.padku,wytonawca
zobowiązany

';:;k;yrr.!!"o"o"u*"n'u

""'ł[ił*y"ł,kalkulacji

ńćr*ło"rri" po otrzymaniu

Żądania

Naleznośó za usługę regulowana
będzie or}"ł'ż^^awiającego na podstawie
comiesięcznie

I
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2.

faktury'
prawidłowo wy stawionej przez Wykonlwcę

3.

pracownika
faktury bę!zie' potwiórdzo la - ptzez up.oważnionego
Podstawą wystawionej
miesiącu.
jJ_p''"ą.u**u"-ych roboczo godzin w danym
Lamawiają""go iro
w Warszawie przy ul'
na Prokuraiu'ę ońu*o-ryą Warszawa-Praga

4.

Faktura wystawiona będzie
prokuratuia okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie'
Bródnowsk \ej I3l15,płatnikiem będzie
wraz Z
30 dni od daty doręczenia jej Zamawiającemu
Faktura płatna będzie w terminie do
bankowy:
przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek
dokumentami roziiczeniowymi,

5.\|iczy|ig9ddnianastępnogopodniudostarczenia
iaktury. Błędne wysiawienie faktury spowoduje
do Zamawiającego prawidłowo *vp"ł'i""".i
faktury' W takim
bez księgo*";i;; d czasu dostarczenia korekty
'pi*ości
wstrzymani e zapłaty,
uół .ii óo dnia dostar czenia do Zamawiającego prawidłowo
przypadku, ,"rnlin
6.

wystawionej fakturY'

Za

iąŻeniarachunku Zamawiaj ącego'
datępłatności|rzyjmuj e się datę. obc
,u-ńi'wany, jeŻe1'i obciąŻenie rachunku Zamawiającego
avłaŻa

,7. Termin zapłaĘ nir.zńos.i

8'

1

"ię
najpóźniej w ostatnim dniu płatności'

Wykonawcy' może on naliczyć odsętki
"".iąpi
W razie zwłoki ł ,rir"."ani., ,'ut.^ol"i-|''y'łogu.ią"ej
ustawowe zaoplźnienie
s

14.

*

Fo,*'lorzu oferty powierzenie wykonywania
nie objęrym $ t ust' 3 pkt 1) niniejszej
*
Umowy Podwykonawcy/Podwykoou*.o'.
nie
"ukr"'i"
łn':oa ust' 2 pkt 1) Ęą' :-"9:*:l"'*stwo
Umowy (kluczowa częśó zamówienia '
jest
wÓwczas
Wykonawca

W

przypadku' gdy Wykonawca wskazał"

w niniejszój Umowie'
zmięnia zobowiązaflWykonawcy ołreslonyctr

jego przedstawicieli lub

za ariłłńł,ucńybieniai ianiechania Podrvykonawcy,uchybienia i zaniechania'
pracownikó*, * tuliń-r"*v."zakresielak "u '*o.1" .dźiałania'
do Zamawiającego za z|econy do
*
Wykonawcu po"ortu3" ń;i'"t oapowiedziJny
'to"'ntu

odpowiedzi a|ny

pobwykonawstwa zakres usfug'

Ż

Umowy w formię
ZmianaPodwyxon;.i tęJ"i. wymagała zmiany
$

ls.

pisemnej.

lub nienaleĘtego wykonania Umowy
Strony zasttzegają,iz w kazdym przypadku"nLwytonania
p"J*ir."ń"*ę Wykonawcy-w szczeg1lności polegającego na:
przez Wykonawcę r'u
stawieniu się do sfużby pracownika
a) nie stawieni,' ,ię oo sfuzby piacównika oóh'ony,
oilowiązków, nie umundurowanego' bez
ochrony' którego stan uniemożlfii;_ńł'ńie
w wymagane środkiprzymusu
*y.ugun"rJ-iJ."ayńutora lub t"" *yposażenia
interwencyjnej w czasie określonym w
bezpośredniego, nie zanew1i:1iu'prrvi*di's"py
ochrony przynajmniej raz w
kontroli wyńoo"*.y rrud p'u.ownikami
rufrtrur.u
rr
ust.
5
$
Żądaó a Wykonawca jest zobow\ązany
tygodniu, Zamawiający ma pru*o r.uzaó.u"o*o
karę umowną w. wysokoŚci 0'2Yo
kaŻdorazowo zapłac\ó na tzecz"iłiii^iącego
* 5 Iz-u't. 1 Umowy, tj' za kaŻdorazowe
wartości brutto Umowy, o której ńo*u
niniejszej Umowy'
niewykonanie lub nienaleĄte wykonanie
ouo*ią"to* frykonawcy określonych w $ 5
jest
b) niewykonaniu lub nienalezytymfiffi;"i' prawo
kazdorazówo Żądai a Wykonawca
ust. 2 niniejszej Umowy z^^un'iiń"v.u
karę umowną w wysokości
zobowiązany kaŻdorazowo rupłu"ie-"ii,,""'Z^^oniającego
zakaŻdy tozpoczęĘ
Umowy
1
w $ 12 ust.
0,Żoń wartóści brutto Umowy, ' iló."j mowa
Wykonawcę w
przez
wykonania
dzien opć:iii.r,iu niewyt<onania lub nienale Ętego
2
nułoźo''y.i' na Wykonawcę w s 5 ust'
wypełnieniu któregokolwi"t " ouo*iązków
Wykonawcy określonych w $ 5
c) l'':ffiffly"il"':il nienale4rtYm wykonaniu-obowiązków
Umowy żamawiający ma praYo każdorazowo
ust. 4 zdanie pierwsze i drugie ,rir'i"5"ei
Zamawiającego
jest zobowliązlny"kazlorazowo zapłacii na rzecz
ŻądaÓ aWykonawca
w $ 12 ust' 1
.:Tu
brutto Umowy, o której
karę umowną w wysokości 0,2 ło'wńosci
nienależytego
lub
niewykonania
Umowy Za kaŻdy rozpoczęĘ" ań"n .ov9żyie.nia
któregokolwiek z obowiązków nałożonych
wykonania przez Wykonawcę. * ńp"ł"i"niu
Umowy'
ust. 4 zjanie pi.'*'". i drugie niniejszej
*
nu

wyxoo"l".ę
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2'
3'
4'
5'

1'

Zapłata kary u191nej

nie pozbawia możliwościrozwiązania lub odstąpienia przez
Zamawiającego od Umowy, na zisad,achokreślonych
* s ii i $ l8 Umowy.
Zapłata przez Wykonawcę kar umownych,
o ńorycłr"mowa w ust. 7 oraz w 17 ust. 3
$
dokonywan a będzie na podstawie noty
księgowej *^iŃ*ł przez Zamawiającego'
Naliczone karY
Zamawialący ma prawo potrącać z vłynagtodzeniem
,1mowne
należnym
Wykonawcy z faktury
wystawionej ,i ói"y miesiąc, nu Jo wyLonawca
WraŻa zgodę.

Zapłatakarumownych,októrychmowawust.
1oraz$ 17ust' 3niepoziawiażamawiającego
możIiwościdochodzenia odsźkodowan ia
uzupełnt"j*&; przewyższającego kary umowne
na
zasadach ogólnych do pełnej wysokości
wyrządzonej.łJay]

a zawarłumowę ubezpieczeniuuoo'tooo*iędzialności
- --rcywilnejJ r
potwierdzon ą polisq
ubezpieczeniowq ttr
na kwotę
)iotycn
(słownie:
'
złoĘch)
odniesieniu do .lednegoĘarzenia i' do
wr'y.tki.h dnr"ir, obejmującą działalnośów zakresiew
przedmiotu UmoTy oraz zobowiązuje
"
się do'posial unłłni"prr"1wanej
ochrony ubezpieczeniowej
w okresie obowiąązwania Umówy, na warunk ach
zgodnych z Rozporządzeniem Ministra
Finansów z dnia 9 grudnia 2013r. *
cywilnej przedsiębiorcy wykonuj
'p**i. "l"*ią"ń*"ro ubezpieczenia odpowiedzialności
ącego'dział1|n"śćńńa.ó"ą *
o.ł,.ony osób i
mienia' Dz'IJ' z dnia 16 grudnia)b 11r' poz.
"uLr..i.-urług
tsso, ęŻłł{"rnikNr 6 do
niniejszej
Umowy).
2' Podwykonawca Wykonawcy
zawarłumowę ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej potwierdzoną polisq
ff
na kwotę
złoĘch(słownie:
"b"rpi"u"irrq
złotych) w odniesieniu
do jedne gó ,aarr""ia-, J" **l"rtl"ł ,o arzen, obejmującą
dziaŁalnośó w zakresie przedmiotu Umowy -oru,
,oboiiązuje
a;;;;i
łiuniu
ochrony ubezpieczeniowej w okresie ouo*iąą'*unla
'ię nu '*u.unk achnieprzerwanej
Umowy,
zgodnych z
Rozporządzeniem Ministra Finansów
z.dnia'q g."a"i" 2-u:,;: ; il;;
obowiązkowego
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilĘ
p.""a'ięu'io..y wykonują
gospodarczą
w zakresie usług ochrony osób i mienia, ói.u.
""go'dńiulHość
ił"ił1ć
2013r.
poz.
errrdnia
1550,
(ZałącznikNr
5 do niniejszej Umowy).
3' Podwykonawca Wykonawcy
zawarłumowę ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej potwierdzoną polisq
*
złoĘch(słownie:
-na kwotę
"b*pl""*"lrrQ
zŁoĘch) w odniesieniu
do jedne gó ,a*;riu , do wszystkich zda
rueń,
obejmującą
-rru,
działalność'w zakresie przedmiotu Umowy
,o,biiiązuje się ło poriuouniu nieprzerwanej
ochrony ubezpieczeniowej w okresie ouo*ią"y*uniu'u*o*y,
'*u.unt
nu
ach zgodnych z
Rozpotządzeniem Ministra Finansów.
z'dnia'l gruJniu
*
.p.u*i.
obowiązkowego
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilĘ
?ui;:
przedsięf,iorJ|^wykonując
ego'dziańilnośó
gospodarczą
w zakresie usfug ochrony osób i mienia,
il.
u. ,ł"iłtć erudnia 2013r. poz. 1550, (ZałącznikNr
ó do niniejszej Umowy).
4' W przypadku rvY8aśnigci a ubezpieczenia w trakcie trwania
umowy' Wykonawca i
Podwykonawca Wykonawcy na 1a ini przed
końce- olo*iąrywania ochrony ubezpieczeniowej
zobowiązani będą do priedłożenia. żamawiającemu
poiiśyubezpieczeńiowe; lub innego
dokumentu ubezpiec.zenia na kolejny okres
w. r"dililgorszym niz dotychczasowa
polisa.
5' w przypadku polisy opłacanej w_ratach, Wytona#ca
i
Podwykonawca
Wykonawcy
każdorazowo dostarczy niezwłocźnie Za.mawiają""-"
p"r*ierdzenie jej opłaceni a orazdowody
jej ptzedłużenia i opłacenia lub
zawarciu no*.]'ń;;y i'opłacenia. "ró
ptzez 'Wykonawcę nowego Podwykonawcy, *o doĘczy sytuacji
w tym, Że za zgodą
Tłłł{rrł-Xr|:^"^

1'
^
2'

Wykonawc

Zamawiający moze rczwiązaćUmow^ę
natychmiastowym z powodu niedotrzymania
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę ::1y;'.
Wykonawc* * ,'.n p.u"o*ników ochrony fizycznej
istotnych postanowień Umowy, w szcźegóiności "prĄpadku
w r--J r
naruszenia przez Wykonawcę
postanowień $ 1, $ 4 _ 10, 14 -$
16 Umowy.
$
$
Zamawiają"u'nu p''yrfuguje p.u*o odstąpienia
od umowy w przypadku otwarcia likwidacji
Wykonawcy w terminie 7 ini ód u4'skania wiadomosci
o otwarciu likwidacji, atakŻew innych
przypadkach określonych przepisamiprawa.
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pfzęz którąkolwiek ze Stron'
odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy
zapłaciZamawiającemu karę umowną
Zprzyczynlezących'po stronie Wykonawcy, ten ostatni
12 ust' 1 Umowy.
wwysokośc 1IOó/, *u'toś.i Umowy określonej w $
odstąpió od

3.

W przypadku

4.

trybie naĘchmiastowym albo
Zamawiający może również rozwiązaÓ umowę w
umowy w następujących przypadkach:
do wykonywania usługi będącej
1) w razie utraĘ ptzez Wykonawcę koncesji niezbędnej
przedmiotem niniejszej UmowY;
środków budżetowych od właściwego
2) w razie ni"oi.ryrnun\a przóz'.Zamawiającego
Um91V'
dysponenta, koniecznych do realizacji niniejszej
ze wykona.nie Umowy nie leży w
W razie zaistnienia istotnej zmiany okłic"nojci iowodującej,
nie można byłó przewidzieć w chwili zawarcia Umowy'
interęsie pubricznvm,
"i"go
określonych w art' 145 ust' 1 ustawy
Zamawiaią"y *oź" óartŃ od Umowy nu *urońkuch

5.
6.
.
7

.1!__zastosowanra'
Prawozamówieńpublicznychpowyżej, przepis ust' 3 niet znajduje

W wypadkach, o których mowa *.,:t. 4 i 5
oostąpienia od umowy przezktórąko1wiek
W przypadku.łr, *-r.tó.v"h dojdzie ar ro*uiąruiiaiu|
częśÓ

za zrealizowaną
ze stron Wykonawcy przysfugiwało będzie jedynie wynagrodzenie

UmowY.

8'Umowawygasa(przestajeobowiązywaózmocytegopostanowienianiniejszejumowy)zdniem
przepis
L*"ty brutto_określonej w $ 12 ust' 1 Umowy' W takim wypadku
wykorzystaniu

""i.j

uit. 3 ni" znajduje zastosowania'
bez podania przyczyl:ly z zachowaniem
9' Umowa moŻe byó rozwiązana przez Zamawiającego
przepis ust' 3 nie znajduje
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. W iakim wypadku
zastosowania'
TT'-nrrrr- roz:w\ązanie
n.lll'qzątlie
Umowy oraz wypow] iedzenie Umowy wymaga formy
10' odstąpienie od Umowy,
pisemnej pod rygorem nieważności'

I 18.
OSOBOWYCH
DANYCH
PRZETWARZANIE
WramachniniejszejumowyStronybędąprzetwarzaijakoadministratorzydaneosoboweosób,z
niniejszej umowy w rozumieniu przepisów
którymi będą się kontaktówać prry wykonywaniu
i nuoy (UE) 2016/679 z dn\a27 kwietnia 2016 r' w
Rozporządzęnia Parlamentu Europejskiego
z ptzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
sprawie ochrony osób fizycznyclr w związku
dyrektywy 95l46lwg (dalej "RoDo'')'
swobodnego przepĘwu takich danych orazuchyienia
własnych
Strony jako administratorzy danych osobowych
2. Na potrzeb y realizacji Umowy,
sobie wzajemnie, jako odrębnym
pracowników i współpracowników uiostępniają
w zakresie niezbędnym do wykonania umowy oraz
administratorom dane oroto*" Ęch osób
na
środkitechniczne i otganizacyjne pozwalające
oświadczają, Że wdtoĘĘ odpowiednie
przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym'
zabezpieczenie danych osobowych
prawa
nieuprawnioną, przetwatzan\em z naruszeniem
bezprawnym po"y.kuni"m przez osobę

1

uszkodzeniem lub aniszczeniem'
ochrony danych osobowych, zmianą,uhatą'

Strony zobowiązują się do

J

a) wzajemnego stosowan

:

ia

zasadpoufności wszelkich dokumęntów

i informacji uzyskanych

od

po.amiotem.Umowy' bez względu na sposób i
drugiej Strony w związku " *ykorry*"nv1n
w trakcię jej trwania jak i beńerminowo po
formę ich utrwaleniu i pr""t aźania-, "uró*,,ó
otrzymanych
d W.ad,ieŻą, uszkodzeniem zaginięciem wszelkich
#';n::ill"il:x1."" .obilnych
Umowy;
przednriotenr
chz
nośnit<ach; związany
dokumentów r* ty.Tu
ce1ów innych niz
letranyctr i"f;ń;.ji piu*ni' chronionych dla

i

c) niewyko."yrty*unl

wynikające z realizacjiUmowy;

d)

niezwło

.

naruszenia
drugiej informacji .o' wszelkich przypadkach
użyciu.

"^"go"'pi)"urrvii"a.
lub o ich niewłaściwym
tajemnicy inror-ucjip.awnń chronionych

i.

s 19.
przenosió wierzytelności wynikającej z Umowy
niewazności
Wykonawca nie może pod rygorem
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natzecz osoby trzeciej, bez
pisemnej ze2dy Zamawiającego.
Zamawiającego powie rzyc
realizacji Umowy innemu
ruu ^;:r;i;;';;
;;:r:i:"
. .Y*:l;;.'
J.
W razle nArU!
""j*'ł

2.

:

5'

Wykonawca nie

*l.i'pl:}{ł*tril ł;,:łłłłW
#'#;:;ł:ll*lnmi$"iłi*;If*i##ilcego o każdej,mianiedanych i stanu

u}ffiffi*Ę*i**trH*ff

lj?lffi

Wszelkie zmiany i u"up.ini"niu_
* o"s.i u'
pisemnej w posiaci
1owv wymagają-pod rygorem niewazności formy
granicach uno'To*l|ia
"n":kJ;;^iilowy.podpisan
przepisu-*' tąą ńu*yi;";
"go'|r:r"robie .Strony i będą dopuszczone w
o zamówieflpuuli.'fi.r, . Zamawiający

i

fi1łil''?li"::T.!:"i:ł:*larnŁtffi'#J":Tx-i"'orcJ.y.il;;;;'*art'l44UshĘ
postępowanń,

rfiilffiTff.ill|;,"""" 'o'tułłiini.;';;;;;;ffi'"J"T*ffHi:J'ff':ffia
b) połączenie dwóch jednostek.
o inny- s|osouie

. i?''ir:.11,l::\ł:":-:r'
6'
*'""'r""ó *i"'ix',iiT,i'3l,],

|raw.

ne

obiektów jednostek prokuratury
go :-:l'ony
w tym zakre s i e'

przez Prokuraturę

1) zmianaadresów Wykoiawc iZamawiającego,
2) i1ne ptzyczyny zewnętrzneyniezależne

3)

7'

8'
9'

od Zamawiai
niemozliwościąprował,""o"ińii;:Jilń;il;'t';:ilTi[I"};::iłJ};J}Jj:*

utrata mocy lub zmiana
w,."!"iu'o*y. r,il r."rjń'iatim przypadku
Wykonawca ma obowią".L
"il;;;'ołanych
rtoJowania sii a"
Zmianv wskazane.
* aury:-'"łusie aktow prawa'
-drodzej;;;;;ffiego
usr. 6 pkt r)
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przynależnościlub braku prrynależnoścido tej samej grupy kapitałowej*

Uwaga: niniejsze oświadczęnie składa Wykona*óa utiegający się o udzielenie
zamówiń iu u * prrypudku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówieni a_ua{ay zńich'(członkowie
konsoĘum/ wspólnicy spółki

cywilnej)

NazwaAilykonawcy (firma)/pieczęć adresowa Wykonawcy:
Adres siedziby/adres zamieszkania w prrypadku podmiotu będącego osobą
fizycznąz
ulica, nr domu, nr lokalu
kod

miejscowość

województwo
tel.

faks

e-mail:

REGON

NIP/PESEL

Nr KRS/miejsce wpisu do CEIDG
o udzielenie zamówienia

zgodnie Z wymogami określonymiw art.24 ust'
(z

azn

tr
tr

a

czy ć w łaściw e p oniż ej)

1

pkt 23 uPzp oświadczamlmy,Żeww. Wykonawca:

nie naleĘ do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy zdnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. I]. z 2OI5r. poz. 184,1618 i 1634),ó norei mowa rłat.
24ust. 1 pkt Ż3 uPzp** .
należry do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego Ż00'I r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz.IJ. z20I5r. poz.IB4,1618 i l63i),o której
mowa w art.24ust. 1 pkt 23 uPzp,do której
naleŻą również następuj ące podmioty :

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
L.
7

Nazwa

adres

2

(miejscowość, data)

(podpis i pieczqtka osoby uprawnionej do
składąnią oświądczeń woli w imieniu Wykoncnłcy)

* Należ\ł zaznaczyć
właściwqopcję' IT przyp-adku, gdy Wykonawca naleĘ do grupy kapitałowej,
konieczne jest
wymienienie w tabeli wszystkich członków tej gruw kapitałówej.
** "Art'
24 ust' I pkt 23' Z postępowinia o udzielenie zómówienia wyklucza
się Wykonawców, którzy należqc do tej
samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustąwy z dnią ]6 lutego
2007 r.
ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U' z
20l5r' poz. ]84, ]618 i 1634), złoĘli odrębne'oferty, oferty cziscto,we 'o
lubwntoski
o dopuszczeir:e do udztąłuw postępowaniu,
cłryba że wykażq, że istniejqce między nimi powięania nib priwadzq
do zakłócenią konkurencji w postępowaniu o udzielenie

ząmówienią."

Wniosek Il1Nl2O20
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego pozyskanych
bezpośredniood osoby, której dane dotyczą (osoba fizyczna,osoba fizycznaprowadząca
działalnośćgospodarczą).

W związku z treściąart.
20161679

z

i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
dnia 27 kwietnia 2016 I. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
13 ust. 1

zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95l46lwB (ogólne rczporządzenie o ochronie danych), (Dz.IJrz.

UE L

119

z 04.05.2016' str. L, ze zm.), zwanego dalej RoDo, Prokuratura okręgowa Warszawa_

Praga w Warszawie informuje, że:

L

Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7

okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie

439 warszawa tel. zz- 51

14

z

RoDo, danych osobowych jest

prokuratura

siedzibąWzy ul. Bródnowskiej l3l15, 03

700, zz- 51 14 ggg, e_

-

mail.

prokuratura@warszawapraga.po. gov.pl

2'
3'

4'

Inspektorem ochrony danych jest Artur Grodek, e- mail iod@warszawapraga.po.gov.pl

Dane osobowe ptzetwarzane są

przeprowadzenia niniejszego postępowania

o udzieleni e zamówienia publicznego.

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią przepisy art. 6 ust.
1 lit. c RoDo
w zwirykuzptzepisami ustawy z dnia29 stycznia2OO| r._ Prawo zamówień publicznych

(t1.Dz.U. z2018

5'

w celu

r. poz. 1986

zpożn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do
ich otrzymywania na
podstawie przepisów prawa lub umowy, w szczególności osobom
lub podmiotom, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.
8 oraz art.96 ust. 3
ustawy Pzp.

6' Dane

osobowe

są

przechowywane przez okres niezbędny do przeprowa dzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego otM do
czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń. Ponadto' dane osobowe będ,ą przechowywan
e przęz okres

7.

archiwizacji dokumentów wynikaj
ący zprzepisów prawa.
osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

1) dostępu do treściswoich danych osobowych, na zasadach określonych w art.
15
RoDo. W przypadku gdy wykonanie obowiązków' o których mowa w art. 15 ust. 1 _

3 RoDo wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może Żądać

na cęlu sprecyzowanie żądania,
w szczególności podania nazry lub daty postępowania o udzielenie zamówienia

wskazania dodatkowych informacji mających
publicznego _ art. 8a ust. ŻPzp;

2) Żądania sprostowania swoich danych osobowych na zasadach

określonych

w art. 16 RoDo. Skorzystanie zprawa do sprostowania nie moŻe;

a)

skutkowaó zmianąwyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
lub konkursu ani zmiatąpostanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą
Pzp

b)

-

art. 8a ust. 3 ustawy

PzP,

naruszaÓ integralności protokołv oraz jego zaŁączników

-

art.97 ust.

]-b

ustawy

Prp;

3) ograniczenia przetwarzania danych' z zastrzeŻeniem przypadków określonych
w art. 18 ust. 2 RoDo, z tym że wystąpienię z takim Żądaniem nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu _ art. 8a ust. 4 ustawy Pzp;

4)

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, adres: ul. Stawki 2,
00 _ 193 Warszawa' w przypadku uznania, że przetwaruanię danych osobowych jej
doty czący ch narusza przepisy

8.

RoD o.

osobie, której dane są przetwarzane nie przysługuje prawo:
L) usunięcia danych osobowych

-

art.I7 ust. 3 lit. b, d lub e RoDo;

2) przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RoDo;
3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

w art. 21
ust.

g.

RoDo,

o którym

mowa

gdyż podstawą prawnąprzetwarzania danych osobowych jest art. 6

1lit.cRODO.

W celu skorzystaniazpraw,o których mowawpkt 7 ppkt 1'_3na|eĘ skontaktować się
z administratorem lub inspektorem ochrony danych, korzystaj ąc ze wskazanych wyżej
danych kontaktowych.

10.

obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy

Prp, związanym z udziałem w

postępowaniu

o

udzielenie

zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp.
11.

W

odnięsieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane

zattomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

w

sposób

