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 Znak sprawy: BAG.261.1.18.2018  

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA 

Usługi ochrony fizycznej w pomieszczeniach zajmowanych przez Centralę NFZ  

w budynku przy ul. Grójeckiej 186 i ul. Hankiewicza 2 w terminie od 01.10.2018 r.  

– 01.10.2020 r.  

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (NFZ)  

ul. Grójecka 186 

02-390 Warszawa 

E-mail: zamowienia@nfz.gov.pl 

Strona internetowa: www.nfz.gov.pl 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym ogłoszeniem zastosowanie mają przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej 

„ustawą”. 

2. Wartość szacunkowa jest mniejsza niż 750 000 euro. Postępowanie jest prowadzone na 

podstawie art. 138h w związku z art. 138o ustawy. Zamawiający informuje, że w 

prowadzonym postępowaniu, w oparciu o art. 24 aa ust. 1 ustawy, najpierw dokona oceny 

ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia są „Usługi ochrony fizycznej w pomieszczeniach zajmowanych 

przez Centralę NFZ w budynku przy ul. Grójeckiej 186 i ul. Hankiewicza 2 w terminie od 

01.10.2018 r. – 01.10.2020 r.” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi 

załącznik nr 1 do ogłoszenia.  

2. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór 

umowy stanowiący załącznik nr 2 do ogłoszenia. 

3. Miejsce realizacji usługi: Warszawa, ul. Grójecka 186 i ul. Hankiewicza 2.  

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych. 

5. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 79710000-4. 

6. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w wykonaniu zamówienia. W przypadku 

wykonywania części zamówienia przez podwykonawcę, Wykonawca wskaże  

w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia, części zamówienia, 

które powierza podwykonawcy. 

7. Wymagania Zamawiającego dotyczące formy zatrudnienia pracowników Wykonawcy – art. 

29 ust. 3 a ustawy: 

a) Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

wszystkich pracowników skierowanych do realizacji zamówienia a wykonujących 

obowiązki wskazane i opisane przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu 

zamówienia p.n. „Zakres czynności pracownika ochrony” pkt 2.5 – 2.22 , (załącznik 

nr 1 do Ogłoszenia jako polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w 

art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.  

http://www.nfz.gov.pl/
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b) Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać przez cały okres trwania umowy, taką 

sama liczbę pracowników zatrudnionych na pełen etat, jak podaną w ofercie w 

kryterium oceny ”zatrudnienie”. 

c) Zatrudnienie o którym mowa w lit a) będzie trwało przez cały okres realizacji 

zamówienia. 

d) Wykonawca jest zobowiązany do udokumentowania zatrudnienia osób o których 

mowa w lit a) w terminie 14 dni od daty podpisania umowy poprzez przedstawienie 

zamawiającemu dowodów zatrudnienia w postaci oświadczenia o zatrudnieniu 

osoby, kopii umów o pracę poświadczonych za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę. Kopia umów winna być zanonimizowana w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z przepisami Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady(UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

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

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) oraz 

wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu danych osobowych tj. 

w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników (imię i nazwisko osoby/osób 

wskazanej/ych do zatrudnienia zgodnie z lit a) nie podlegają anonimizacji). 

e) W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o pracę z osobami których mowa 

w lit a), Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia kolejnych, w terminie 14 

dni kalendarzowych od ustania stosunku pracy. O każdym przypadku wygaśnięcia 

lub rozwiązania umowy o pracę z osobami o których mowa w lit a) wykonawca jest 

zobowiązany niezwłocznie powiadomić zamawiającego. 

f) Zamawiający będzie uprawniony do kontroli spełniania przez wykonawcę 

obowiązku zatrudnienia osób o których mowa w lit. a). Na żądanie zamawiającego 

wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia w terminie 5 dni kalendarzowych 

dokumentów o których mowa w lit. c). Czynności kontrolne mogą być również 

przeprowadzone przez wskazanego przez zamawiającego pracownika 

zamawiającego w miejscu wykonywania usługi. 

8. Zamawiający przewiduje zamówienia o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy  

w wysokości 100%.  Zakres usług będzie tożsamy z usługami ochrony opisanymi w 

załączniku nr 1 do ogłoszenia. Zamawiający  skorzysta z ww. usług w przypadku zmiany 

dotychczasowej siedziby lub wynajęcia dodatkowych powierzchni.   

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamawiający wymaga, by zamówienie było realizowane od 1.10.2018 r. od godz. 6:45 do 

1.10.2020 r. do godz. 6:45. W przypadku, gdyby nie było możliwe zawarcie  umowy do 

1.10.2018 r. termin realizacji zamówienia ustala się na 24  miesiące  od daty zawarcia  umowy. 
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V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

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

1) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do 

prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

Warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca posiada aktualną koncesję MSWiA na 

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, wydaną 

na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób 

i mienia (Dz. U. z 2017  r., poz. 2213  tekst jednolity, z późn. zm.)  – w tym przypadku 

dotyczy koncesji, o której mowa w art. 15 ust. 1 tej ustawy.  

Nie jest możliwe skorzystanie w tym zakresie z potencjału innego podmiotu. 

 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub 

zawodowej Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże,  

że: 

a)  wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych uwzględniane są 

również wykonywane) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

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

okresie, co najmniej 4 usługi każda odpowiadająca swoim rodzajem usłudze 

stanowiącej przedmiot zamówienia, których  wartość  przekracza 1 500 000,00 zł 

brutto  każda.  

 

Pod pojęciem wykonana usługa odpowiadająca swoim rodzajem usłudze 

stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia należy rozumieć zamówienie 

polegające na wykonaniu usług ochrony osób i mienia w budynku użyteczności 

publicznej o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 4 tysięcy m
2
 (pomieszczenia 

powinny być zlokalizowane w jednym budynku), których wartość nie będzie 

mniejsza niż 1 500 000,00 złotych brutto każda, zrealizowane, tj. zakończone przez 

Wykonawcę. Określenie „budynki użyteczności publicznej” oznacza obiekty wg 

definicji zawartej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 tekst jednolity, z późn. zm.)  

 

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek musi zostać spełniony  

w całości przez co najmniej jednego z Wykonawców.   

 

b)  dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 14 osobami przeznaczonymi do 

sprawowania ochrony bezpośredniej i wpisanymi na listę kwalifikowanych 

pracowników ochrony fizycznej, prowadzoną zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 22 

sierpnia 1997 r. o ochronie osób \i mienia  (Dz. U. z 2017  r., poz. 2213  tekst 

jednolity, z późn. zm.).  

 

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek musi zostać spełniony  

w całości przez co najmniej jednego z Wykonawców.   
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3) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub 

finansowej  

Zamawiający uzna spełnienie warunku jeżeli Wykonawca: 

a) wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności  związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie 

mniejszą niż. 3 000 000,00 złotych.  

oraz  

b) wykaże się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej  

w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł 

 

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, wyżej wymieniony warunek musi spełniać, co najmniej 1 podmiot. 

 

2. Poleganie na zasobach innych podmiotów 

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  

w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 

sytuacji finansowej i ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 

tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty powyższy dokument,  

w szczególności pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

Ww. dokument musi określać w szczególności: 

 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę przy 

wykonywaniu zamówienia, 

 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, 

 charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z tym podmiotem. 

 

3) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 

szkodę  poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 

zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.    

4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w pkt 1), nie 

potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 

zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby 

wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

 zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, 

jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 

ekonomiczną, o których mowa w pkt 1). 
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3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

1) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania  

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Fakt 

ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów 

(pełnomocnictwa). Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub 

poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii. 

2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za 

realizację umowy. 

3) Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający 

może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy 

regulującej współpracę tych wykonawców – jeżeli nie została złożona wraz z ofertą.  

4) Żaden z wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu.  

 

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW  

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu wykluczy Wykonawcę w przypadkach,  

o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 -23 ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 1. 

 

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 

PODSTAW WYKLUCZENIA. 

1. WRAZ Z OFERTĄ WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ: 

1) oświadczenie aktualne na dzień składania ofert dotyczące spełniania warunków udziału  

w postępowaniu oraz oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postepowania 

– zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 do ogłoszenia. 

Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca 

spełnienia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. 

2) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie 

składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to 

potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia; 

3) w przypadku gdy wykonawca, powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których 

mowa w pkt V.2.1) ogłoszenia, składa oświadczenie dotyczące tych podmiotów oraz 

zobowiązanie, o którym mowa w pkt V.2. 2) ogłoszenia. Dokumenty te potwierdzają brak 

podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, 

w jakim powołuje się na ich zasoby. 

 

 

1. W TERMINIE 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ 

INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY, WYKONAWCA 

PRZEKAZUJE ZAMAWIAJĄCEMU: 
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1) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź 

informacje wskazujące, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

2) W przypadku Wykonawców występujących wspólnie ww. oświadczenie składa odrębnie 

każdy Wykonawca. 

 

2.  NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA 

ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA, ZOBOWIĄZANY JEST DO ZŁOŻENIA W 

WYZNACZONYM TERMINIE, NIE KRÓTSZYM NIŻ 10 DNI, AKTUALNYCH NA 

DZIEŃ ZŁOŻENIA, NASTĘPUJĄCYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW: 

1) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania:  

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert, 

b) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku 

sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku 

wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie 

płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub 

zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,  

c) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,  

  W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia, dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt a) – c) musi 

złożyć każdy z Wykonawców. 

  Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów 

na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych 

podmiotów dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt a) – c) . 

 Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt VII.3.1): 

lit. a) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego 

rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 

administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument,  

w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy. Dokument ten powinien 

być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów,  

o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 

oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
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zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten powinien 

być wystawiony zgodnie z terminami wskazanymi w pkt 1. 

2) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

- koncesja MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony 

osób i mienia, wydana na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób  

i mienia (Dz. U. z 2017  r., poz. 2213  tekst jednolity, z późn. zm.)  – w tym przypadku 

dotyczy koncesji, o której mowa w art. 15 ust. 1 tej ustawy, 

- wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,  

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem 

ich wartości, przedmiotu, terminów wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi 

zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi 

były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,  

a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest  

w stanie uzyskać dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 

potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż  

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

 

- wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,  

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat 

ich kwalifikacji zawodowych uprawnień, niezbędnych do wykonywania zamówienia, a 

także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami, 

 

- dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  z przedmiotem zamówienia 

na kwotę nie mniejszą niż 3 000 000,00 zł.  

 

- informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w 

wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż  

1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 

 

 W przypadku wskazania przez Wykonawcę  oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się 

w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów 

przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający  

w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy 

korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

 Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania  

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 
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potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału  

w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 

uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 

oświadczeń lub dokumentów. 

 

VIII. FORMA SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW PODMIOTÓW TRZECICH  

1. Oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach polega 

wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, 

składane są w oryginale. 

2. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej, składane są w oryginale lub 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 

każdego z nich dotyczą. 

4. Poświadczenie z klauzulą „za zgodność z oryginałem” następuje w formie pisemnej na 

każdej zapisanej stronie kserowanego dokumentu. Poświadczenie „za zgodność  

z oryginałem” musi zostać sporządzone przez osoby uprawnione do reprezentowania – 

zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osoby 

upoważnione do reprezentowania na podstawie pełnomocnictwa. Podpis powinien być 

sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną 

pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska. 

5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu 

jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

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

 

IX. PODWYKONAWCY   

1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w wykonaniu zamówienia.  

Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia, 

części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz poda firmy 

podwykonawców. 

2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

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

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana 

podwykonawcy podczas realizacji umowy, możliwa będzie jedynie za zgodą 

Zamawiającego. 

 

X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI  
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1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 

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

informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Zastrzeżona powyżej forma faksu lub elektroniczna nie dotyczy oferty, umowy oraz 

oświadczeń i dokumentów wymienionych w  pkt VII ppkt 2-3 ogłoszenia  (również  

w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania na podstawie art. 26 ust 3 i 3a ustawy). 

4. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się 

numerem sprawy BAG.261.1.18.2018.  

5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 

pisemnie winny być składane na adres:  

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala,  

Sekcja Zamówień Publicznych  

ul. Grójecka 186  

02-390 Warszawa 

6. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 

drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: zamowienia@nfz.gov.pl, a faksem na 

nr 22 572 – 63 – 05.  

7. Uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami pracownikami Zamawiającego są: 

1) w sprawach dotyczących strony formalnej niniejszego postępowania: 

- Gabriela Zawadzka 

w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: 

- Zdzisław Drożak  

8. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień treści ogłoszenia  na 

zasadach określonych w art. 38 ust. 1 ustawy. Treść zapytań wraz  

z wyjaśnieniami (bez ujawniania źródła zapytania) Zamawiający przekazuje 

Wykonawcom, którym przekazał ogłoszenie, a jeżeli ogłoszenie jest udostępnione na 

stronie internetowej – zamieszcza na tej stronie.  

9. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia 

wątpliwości dotyczących treści Ogłoszenia.  

10. Zamawiający zastrzega, że w uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu 

składania ofert zmienić treść ogłoszenia. Dokonaną zmianę treści Ogłoszenia Zamawiający 

udostępniana na stronie internetowej. 

11. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy nie pozwalają na jakikolwiek 

inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania 

się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale. Oznacza to, że Zamawiający 

nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt 

telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie. 

 

XI.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

Zgodnie z art. 45 ustawy wykonawca jest obowiązany wnieść na rzecz Zamawiającego 

wadium. 

Wysokość wadium wynosi 44 000,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące zł). 

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 

mailto:zamowienia@nfz.gov.pl
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Za termin wniesienia wadium uznaje się termin zaksięgowania przelewu na koncie 

Zamawiającego. 

Zamawiający przyjmuje wadium wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  

w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach 

bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty,  

o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej 

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018, poz. 110, z późn.zm.). Wadium wnoszone  

w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 

Dowodem wniesienia wadium będzie: 

1. pokwitowanie przelewu kwoty pieniężnej na dobro rachunku Zamawiającego na konto 

bankowe,  

77 1130 1017 0020 0734 8625 7421 z dopiskiem „Wadium - Postępowanie 

BAG.261.1.18.2018 „Usługi ochrony fizycznej” potwierdzone faktycznym wpływem 

środków na rachunek przed upływem terminu wnoszenia wadium.  

2. dokument potwierdzający zobowiązanie do pokrycia wadium (wadium w formie 

niepieniężnej).  

Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu, powinno zawierać bezwzględne  

i nieodwołalne zobowiązanie podmiotu udzielającego do wypłaty kwoty wadium  

w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 

Wadium zostanie zwrócone zgodnie z przepisami art. 46 ust. 1, 1a i 2 ustawy. 

Wadium zostanie zatrzymane wraz z odsetkami jeżeli zaistnieją okoliczności przewidziane  

w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty potwierdzenie wniesienia wymaganego 

wadium przetargowego (kopię przelewu kwoty pieniężnej na rachunek bankowy 

Zamawiającego) lub załączyć do oferty dokument (oryginał) potwierdzający zobowiązanie do 

pokrycia wadium (wadium w formie niepieniężnej). Oryginał dokumentu potwierdzający 

wniesienie wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć wraz z ofertą w oddzielnej 

wewnętrznej kopercie oznaczonej „WADIUM”. 

 

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

1. Wykonawca jest związany treścią oferty przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 

związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 

wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  

 

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  
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1. Oferta musi zawierać następujące dokumenty: 

1) wypełniony formularz ofertowy (sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 3 do 

ogłoszenia); 

2) dowód wniesienia wadium; 

3) pełnomocnictwo (o ile dotyczy); 

4) zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia (o ile dotyczy); 

5) dokumenty wykazujące, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

(o ile dotyczy); 

6) aktualne certyfikaty ISO 9001 i/lub AQAP 2120 lub AQAP 2110 (dotyczy tylko 

Wykonawców, którzy chcą uzyskać dodatkowe punkty w kryterium: aktualny 

certyfikat ISO  9001 i/lub AQAP 2120 lub AQAP 2110) 

7) wykaz wykonanych usług w obiektach użyteczności publicznej (wraz z dokumentami 

potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie) 

składanych w celu uzyskania punktów w kryterium: doświadczenie wykonawcy – 

dotyczy tylko wykonawców, którzy chcą uzyskać punkty w kryterium: 

doświadczenie wykonawcy.   

8) świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego potwierdzające zdolność jednostki 

organizacyjnej do ochrony informacji niejawnych zgodnie z ustawą z dnia 9 lutego 2018 

r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412 tekst jednolity)-  dotyczy 

tylko wykonawców, którzy chcą uzyskać punkty w kryterium „świadectwo 

bezpieczeństwa przemysłowego potwierdzające zdolność jednostki organizacyjnej 

do ochrony informacji niejawnych zgodnie z ustawą z dnia 9 lutego 2018 r. o 

ochronie informacji niejawnych”. 

9) oświadczenie (zgodnie z rozdziałem VII.1. ogłoszenia). 

2. Oferta winna być sporządzona zgodnie z treścią formularza oferty załączonego do 

ogłoszenia. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi 

być zgodna z formularzami załączonymi do ogłoszenia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę wraz z wymaganymi ogłoszeniem 

oświadczeniami i dokumentami. 

4. Ofertę muszą podpisać osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy – zgodnie  

z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osoby 

upoważnione do reprezentowania wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa. Ofertę 

podpisać może pełnomocnik wykonawcy, jeżeli do oferty zostanie załączone 

pełnomocnictwo do podejmowania określonych czynności, wynikających z ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, w których 

bierze udział wykonawca, albo szczególne dotyczące niniejszego postępowania. 

Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub poświadczonej 

notarialnie za zgodność z oryginałem kopii. Podpis powinien być sporządzony w 

sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub 

czytelny z podaniem imienia i nazwiska. 

5. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje 

odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę. 

6. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej w języku polskim. 

Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. 
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7. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia.  

8. Oferta musi być sporządzona na komputerze lub inna trwałą i czytelną techniką. Poprawki 

lub zmiany w ofercie muszą być dokonane w sposób czytelny i parafowane przez osobę 

podpisującą ofertę. 

9. Zaleca się aby oferta wraz z załączonymi do oferty oświadczeniami była zszyta lub spięta 

(np. zbindowana) i posiadała ponumerowane strony. 

10. W przypadku gdy oferta, oświadczenia lub dokumenty będą zawierały informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien w sposób 

nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, że 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być 

trwale ze sobą połączone oraz umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, 

zatytułowanej „Usługi ochrony fizycznej w pomieszczeniach zajmowanych przez 

Centralę NFZ w budynku przy ul. Grójeckiej 186 i ul. Hankiewicza 2 w terminie od 

01.10.2018 r. – 01.10.2020 r. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. 

11. Jeżeli informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa nie będą w sposób niebudzący 

wątpliwości zastrzeżone, Zamawiający odtajni zawartą w nim tajemnicę przedsiębiorstwa. 

12. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne  

i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) 

ich odtajnieniem. 

14. Sporządzoną ofertę należy opakować w kopertę oznaczoną dokładną nazwą i adresem 

wykonawcy oraz napisem „POSTĘPOWANIE NR BAG.261.1.18.2018. OFERTA – 

„Usługi ochrony fizycznej w pomieszczeniach zajmowanych przez Centralę NFZ  

w budynku przy ul. Grójeckiej 186 i ul. Hankiewicza 2 w terminie od 01.10.2018 r.  

– 01.10.2020 r.” NIE OTWIERAĆ PRZED 28.08.2018 r.  GODZ. 10:30”. 

 

XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Narodowym Funduszu Zdrowia Centrali 

w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 186, 02-390 Warszawa, pok. 0.02, w terminie do dnia 

28.08.2018 r. do godz. 10:00. 

2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana w ten sposób, że osoba przyjmująca oznaczy kopertę 

kolejnym numerem oraz odnotuje dzień i dokładny czas wpływu. Na żądanie wykonawcy 

zostanie wydany dowód wpływu oferty, zawierający odcisk pieczęci organizatora 

postępowania, nazwisko i imię osoby przyjmującej, oznaczenie postępowania oraz dzień i 

dokładny czas wpływu. 

3. Jeżeli oferta jest wysyłana za pomocą przesyłki kurierskiej/listowej, Wykonawca winien 

zaznaczyć, że przesyłka zawiera ofertę oraz wskazać numer postępowania. Zamawiający 

nie ponosi odpowiedzialności za następstwa spowodowane brakiem zabezpieczenia oferty 

lub brakiem którejkolwiek z ww. informacji. 

4. Zamawiający zastrzega, że wyłączne ryzyko nieterminowego dostarczenia oferty oraz 

pomyłkowego otwarcia wskutek nienależytego oznaczenia koperty ponosi Wykonawca.  

5. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę lub wprowadzić 

zmiany do złożonej oferty. Informacja o wycofaniu oferty lub zmiany do oferty 
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Wykonawca winien doręczyć Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu 

składania ofert. Oświadczenie o wycofaniu oferty lub wprowadzeniu zmian w ofercie 

winno być opakowane tak jak oferta, a opakowanie winno być dodatkowo oznaczone 

odpowiednio wyrazem „WYCOFANIE” lub „ZMIANA”. Opakowania te będą otwierane 

w terminie otwarcia ofert, określonym w niniejszym ogłoszeniu. Koperty oznakowane 

„WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu poprawności 

postępowania Wykonawcy, oferty wycofane nie będą otwierane. Dla identyfikacji 

składającego oświadczenie o wycofaniu oferty/zmianie oferty, Zamawiającemu należy 

przedłożyć poza oświadczeniem również odpis z właściwego rejestru. 

6. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.08.2018 r. o godz. 10:30 w Narodowym Funduszu 

Zdrowia Centrali w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, pok. 0.02.  

 

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  

Cena winna być podana w PLN w kwocie brutto.  

Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne dla prawidłowego  

i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające  

z obowiązujących przepisów, zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez 

Wykonawcę (niedopuszczalne są żadne negocjacje cenowe). 

Jako podstawę do oceny ofert Zamawiający przyjmuje cenę brutto za realizację 

zamówienia. 

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych 

polskich (PLN). 

XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 

OCENY OFERT  

Do oceny ofert zakwalifikowanych jako ważne Zamawiający przyjął kryteria określone  

w ogłoszeniu o zamówieniu wraz ze wskazaniem ich znaczenia (wagą wyrażoną w % 

udziale w ocenie oferty). 

Zaokrąglenia w obliczeniach końcowych punktacji – do dwóch miejsc po przecinku. 

Szczegółowe zasady oceny z tytułu kryterium zostały przedstawione poniżej.  

 

K R Y T E R I U M WAGA   

A cena 20 

B zatrudnienie 30 

C 

doświadczenie w należytym wykonaniu min. 4 usług ochroniarskich 

obejmujących usługi bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów (osób i 

mienia) o wartości usługi z okresu ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert nie mniejsza niż 1 500 000,00 złotych brutto za 

jedną usługę w obiekcie użyteczności publicznej. 

10 

D 

posiadanie ważnego certyfikatu: 

-ISO 9001  

i/lub  

-AQAP 2120  lub AQAP 2110  

w zakresie realizacji usług fizycznej ochrony osób i mienia 

10 
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E 
własny patrol (grupa interwencyjna) do wzmocnienia ochrony w 

siedzibie Zamawiającego  przy ul. Grójeckiej 186 oraz  Hankiewicza 2. 
10 

F 
czas dojazdu patrolu (grupy interwencyjnej), do siedziby 

Zamawiającego  przy ul. Grójeckiej 186 oraz  Hankiewicza 2   
10 

G 

Liczba punktów uzyskanych w kryterium – świadectwo bezpieczeństwa 

przemysłowego potwierdzającego zdolność jednostki organizacyjnej do 

ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej 

„poufne” (bez NATO, UE) trzeciego stopnia. 

10 

LP Liczba wszystkich punktów uzyskanych przez ofertę badaną 100 

 

16.1. Kryterium - cena  (A) 

Ocena kryterium „ceny” będzie dokonywana poprzez porównanie ceny najniższej wśród 

złożonych ofert (A min), do zawartej w badanej ofercie (A n).  

Punkty za kryterium dla n - tego Wykonawcy (A) będą obliczone wg wzoru: 

 

A  =  
A min 

x 20   
A n 

gdzie: 

 (A min) -  oznacza najkorzystniejszą (najniższą) cenę brutto badanej oferty, 

 (A n)    -  cenę brutto kolejnej badanej oferty  

A –  oznacza wynik oceny kolejnej badanej oferty w zakresie kryterium ceny 

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania w tym kryterium wynosi 20 pkt. 

 

16.2. Kryterium – zatrudnienie (B). 

Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy złożonego w pkt. 2 

formularza  ofertowego   dotyczącego liczby pracowników, których wykonawca zatrudni przy 

realizacji przedmiotu zamówienia w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy  

o pracę (jednak nie więcej niż 14) Wykonawca, który zaoferuje 14  i więcej pracowników 

otrzyma taką samą liczbę punktów.  

W kryterium tym oferta może otrzymać do 30 pkt.  

Punkty zostaną obliczone według następującego wzoru: 

 

Lpbad 

B= ---------------------- x 30 

Lpmax 

gdzie:  

B – oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium   „zatrudnienie”,  

Lpbad – oznacza zadeklarowaną w badanej ofercie liczbę pracowników zatrudnionych na 

umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin.  

Lpmax – oznacza najwyższą zadeklarowaną liczbę pracowników zatrudnionych na umowę  

o pracę w pełnym wymiarze godzin.  

Oferta otrzyma zero punktów, jeżeli wykonawca nie zadeklaruje się zatrudnić przy realizacji 

przedmiotu zamówienia pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy  

o pracę. 
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16.3. Kryterium – doświadczenie Wykonawcy (C) 

Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna liczba punktów wynosi 10.  

Doświadczenie w zakresie ochrony osób i mienia świadczonych przez wykonawcę. Ocena tego 

kryterium (C) dokonana zostanie w oparciu o załączony do oferty wykaz wykonanych usług  

w obiektach użyteczności publicznej (wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie). Zamawiający przyzna odpowiednio: 

 0 pkt za 4 usługi, każda o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 złotych brutto  

w obiektach użyteczności publicznej o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 4 tys.  m², 

 6 pkt od 5 do 6 usług, każda o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 złotych brutto  

w obiektach użyteczności publicznej o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 4 tys. m², 

 8 pkt od 7 do 8 usług, każda o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 złotych brutto  

w obiektach użyteczności publicznej o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 4 tys. m², 

 10 pkt od 9 usług i powyżej, każda o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 złotych 

brutto w obiektach użyteczności publicznej o łącznej powierzchni nie mniejszej niż  

4 tys. m². 

 

Uwaga:  

1. Do przyznania punktów w kryterium  „doświadczenie Wykonawcy” będą uwzględniane 

wyłącznie usługi ochrony osób i mienia wykonane albo wykonywane osobiście przez 

Wykonawcę, którego oferta jest oceniana.  

2. Nie będą przyznawane punkty za doświadczenie udostępnione przez inny podmiot na 

podstawie art. 26 ust. 2b ustawy.   

3. Wykonawca w ww. kryterium może skorzystać z doświadczenia wykazanego na 

potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem osobistego 

wykonania lub wykonywania usług ochrony i mienia.   

 

16.4. Kryterium – posiadanie ważnego certyfikatu ISO 9001 i/lub AQAP 2120 (lub AQAP 

2110) w zakresie realizacji usług fizycznej ochrony osób i mienia (D).  

Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna liczba punktów wynosi 10.  

Ilość punktów za ww. kryterium  będzie stanowiło sumę punktów uzyskanych za 

przedstawione  certyfikaty ISO i/lub AQAP w zakresie wykonywania usług objętych 

przedmiotem zamówienia:  

 D1  punkty przyznawane n – temu Wykonawcy za udokumentowane posiadanie 

certyfikatu ISO 9001 w zakresie wykonywania usług  objętych przedmiotem 

zamówienia. 

 D2   punkty przyznawane n – temu Wykonawcy za udokumentowane posiadanie 

certyfikatu AQAP 2120 lub AQAP 2110 w zakresie wykonywania usług objętych 

przedmiotem zamówienia. 

  

D =  D1 + D2  

Za posiadanie certyfikatów przez wykonawcę przyznaje się: 

- ISO 9001                          - D1   =      5 pkt; 
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- AQAP 2120 lub AQAP  2110      - D2   =      5 pkt 

D  –  oznacza wynik oceny kolejnej badanej oferty w zakresie kryterium posiadanie 

ważnego certyfikatu ISO 9001 i/lub AQAP 2120 (2110) w zakresie realizacji usług 

fizycznej ochrony osób i mienia. 

 

16.5. Kryterium – własny patrol (grupa interwencyjna) do wzmocnienia ochrony  

w siedzibie Zamawiającego  przy ul. Grójeckiej 186 oraz  Hankiewicza 2 (E). 

Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna liczba punktów wynosi 10.  

Jeżeli Wykonawca zaoferuje posiadanie własnego patrolu (grupy interwencyjnej) otrzyma 

maksymalną liczbę punktów (E = 10 pkt.), w przypadku nie zaoferowania własnego patrolu 

(grupy interwencyjnej) otrzyma (E = 0 punktów). 

 

16.6. Kryterium – Czas dojazdu patrolu (grupy interwencyjnej) do siedziby 

Zamawiającego  przy ul. Grójeckiej 186 oraz  Hankiewicza 2   (F) 

 

Zamawiający określa przedział czasowy, w którym oczekuje zadeklarowania czasu przyjazdu 

patrolu (grupy interwencyjnej) - maksymalny do 20 minut, minimalny  do 10 minut liczonych 

od momentu ich zgłoszenia. 

Sposób obliczania wartości punktowej kryterium oferowanego czasu dojazdu patrolu (grupy 

interwencyjnej) do siedziby Zamawiającego  przy ul. Grójeckiej 186 oraz  Hankiewicza 

2: 

 

 

parametr punktowany liczba punktów 

czas dojazdu do 10 minut  10 

czas dojazdu do 15 minut 5 

czas dojazdu do 20 minut 0 

Zaproponowanie przez Wykonawcę innego czasu dojazdu niż wskazane, spowoduje 

odrzucenie oferty. 

 

16.7 Kryterium – świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego potwierdzające zdolność 

jednostki organizacyjnej do ochrony informacji niejawnych zgodnie z ustawą z dnia  

9 lutego 2018 r. o ochronie informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą co najmniej 

„poufne” (bez NATO, UE) trzeciego stopnia (Dz. U. z 2018 r. poz. 412 tekst jednolity). (G) 

 

Jeżeli Wykonawca zaoferuje posiadanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego 

potwierdzającego zdolność jednostki organizacyjnej do ochrony informacji niejawnych 

zgodnie z ustawą z dnia 9 lutego 2018 r. o ochronie informacji niejawnych, oznaczonych 

klauzulą co najmniej „poufne” (bez NATO, UE) trzeciego stopnia otrzyma maksymalną 

liczbę 10 punktów, w przypadku nie zaoferowania ww. świadectwa bezpieczeństwa 

przemysłowego otrzyma 0 punktów. 

- Brak świadectwa nie spowoduje  odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1. pkt. 2 ustawy, 

jednakże oferta nie uzyska dodatkowych punktów w ww. kryterium.  
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Ocena łączna:  

  Dla każdej oferty wyniki oceny z tytułu kryterium zostaną obliczone według poniższego 

wzoru: 

 

O=A+B+C+D+E+F+G 
 

Gdzie: O – oznacza ocenę łączną oferty 

A – oznacza wynik badanej oferty w kryterium: cena, 

B – oznacza wynik badanej oferty w kryterium: zatrudnienie, 

C – oznacza ilość punktów w kryterium: doświadczenie Wykonawcy,  

D – oznacza ilość punktów w kryterium: posiadanie ważnego certyfikatu ISO 9001 i/lub 

AQAP 2120 (lub 2110) w zakresie realizacji usług fizycznej ochrony osób i mienia, 

E – oznacza ilość punktów w kryterium: własny patrol (grupa interwencyjna) do wzmocnienia 

ochrony w siedzibie Zamawiającego  przy ul. Grójeckiej 186 oraz Hankiewicza 2, 

F – oznacza ilość punktów w kryterium: czas dojazdu patrolu (grupy interwencyjnej) do 

siedziby Zamawiającego  przy ul. Grójeckiej 186 oraz Hankiewicza 2,   

G – oznacza ilość punktów w kryterium: świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego 

potwierdzające zdolność jednostki organizacyjnej do ochrony informacji niejawnych 

oznaczonych klauzulą co najmniej „poufne” (bez NATO, UE) trzeciego stopnia. 

 

XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Treść umowy o realizację zamówienia zostanie ustalona zgodnie z treścią wybranej oferty  

i załączonego do ogłoszenia wzoru umowy. 

2. Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy. 

3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy muszą posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy. 

4. W przypadku wykonawców składających ofertę wspólną Zamawiający może żądać umowy 

regulującej współpracę tych wykonawców. 

5. Zamawiający żąda, aby, o ile są już znane, wykonawca podał nazwy (firm) albo imiona  

i nazwiska, dane kontaktowe podwykonawców i ich przedstawicieli prawnych, 

zaangażowanych w realizację zamówienia. 

6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do  wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY  

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 

sumę stanowiącą 5 % ceny brutto podanej w ofercie. 

Dopuszczalne są następujące formy zabezpieczenia: 

1) w pieniądzu - wpłacane przelewem na konto bankowe Zamawiającego nr 77 1130 1017 

0020 0734 8625 7421 

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej,  z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,  
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3) w gwarancjach bankowych,  

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,  

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

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

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r., poz. 110 z późn. zm.). 

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

Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 

rachunku bankowym.  

Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi  

z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 

Wykonawcy.  

Wykonawca jest obowiązany wnieść całość  zabezpieczenia najpóźniej w dniu podpisania 

umowy. Zwrot zabezpieczenia nastąpi na warunkach określonych w umowie. W trakcie 

realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia, na jedną lub kilka 

form, o których mowa w pkt 1-5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana  

z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

XIX. WZÓR UMOWY – ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 2 DO OGŁOSZENIA 

Na podstawie art. 144 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano 

wyboru wykonawcy w przypadkach określonych w załączniku nr 2 do ogłoszenia. 

 

XX.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCYW TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 

ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy.  

XXI.  INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

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

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

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, w odniesieniu do:  

 wykonawcy będącego osobą fizyczną,  

 wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą  

 pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone 

w pełnomocnictwie),  

 członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe 

zamieszczone w informacji z KRK),  

 osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego lub do kontaktów sprawie realizacji zamówienia;  

informuję, że:  

2) Administratorem Pana/i danych osobowych jest Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą 

w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, reprezentowany przez Prezesa Narodowego 
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Funduszu Zdrowia w zakresie danych osobowych przetwarzanych centralnie, a w 

zakresie danych osobowych przetwarzanych w Oddziałach Wojewódzkich Narodowego 

Funduszu Zdrowia Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego, działający z upoważnienia 

Prezesa Narodowego Fundusz Zdrowia. 

3) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Centrali Narodowego Funduszu 

Zdrowia: e - mail: IOD@nfz.gov.pl, tel. (0-22) 572-63-83 

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego 

numerem BAG.261.1.18.2018 na „Usługi ochrony fizycznej w pomieszczeniach 

zajmowanych przez Centralę NFZ w budynku przy ul. Grójeckiej 186 i ul. 

Hankiewicza 2 w terminie od 01.10.2018 r. – 01.10.2020 r.” prowadzonym na 

podstawie art. 39 ustawy Pzp;  

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 

ustawy pzp;  

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy pzp, przez 

okres 4 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowanie o 

udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata licząc od końca 

roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia, 

okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  

7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z 

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 

niepodania określonych danych wynikają z ustawy;  

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

9) posiada Pani/Pan:  

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

dotyczących;  

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą 

wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników);  

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 

w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 

zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 

fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego);  

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

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

narusza przepisy RODO;  

10) nie przysługuje Pani/Panu:  

mailto:e -%20mail:%20IOD@nfz.gov.pl
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 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych;  

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

XXII WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW STANOWIĄCYCH INTEGRALNĄ CZĘŚĆ OGŁOSZENIA: 

1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1), 

2) wzór umowy o wykonanie zamówienia (załącznik nr 2 ), 

3) formularz oferty (załącznik nr 3), 

4) formularz cenowy (załącznik nr 4) 

5) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu (załącznik nr 5). 

6) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 6). 
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ZAŁACZNIK NR 1 DO OGŁOSZENIA 

(po zawarciu umowy załącznik staje 

się załącznikiem nr 1 do umowy). 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Opis przedmiotu zamówienia  

1. Informacje ogólne  

 

1.1. Przedmiotem zamówienia są usługi ochrony fizycznej osób i mienia świadczone na rzecz 

Narodowego Funduszu Zdrowia Centrala w Warszawie w budynkach zajmowanych przez 

Zamawiającego.  

1.2. Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala zajmuje pomieszczenia biurowe w dwóch 

budynkach, przy ul. Grójeckiej 186 o powierzchni ok. 4 421, 44 m
2 

plus dodatkowa 

najmowana powierzchnia 335,50 m² (lokal użytkowy nr 11 na III piętrze) i przy ul. 

Hankiewicza 2 o łącznej powierzchni biurowej 2326,23 m
2
. 

1.3. Za pomieszczenia uważa się pomieszczenia biurowe i techniczne: 

a) znajdujące się w budynku przy ul. Grójeckiej 186 na poziomach od -I do III, ciągi 

komunikacyjne, wejścia i wyjścia ewakuacyjne znajdujące się w budynku, w którym 

Zamawiający zajmuje przedmiotowe pomieszczenia; 

b) znajdujące się w budynku przy ul. Grójeckiej 186 na poziomie III dodatkowo 

najmowana powierzchnia ciąg komunikacyjny, wejście i wyjścia ewakuacyjne 

znajdujące się w budynku, w którym Zamawiający zajmuje przedmiotowe 

pomieszczenia; 

c) znajdujące się w budynku przy ul. Hankiewicza 2 na poziomie 0, I i II ciągi 

komunikacyjne, wejścia i wyjścia ewakuacyjne znajdujące się w budynku, w którym 

Zamawiający zajmuje przedmiotowe pomieszczenia. 

Przez ochronę osób i mienia należy uznać działania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017  r., poz. 2213  tekst jednolity, z późn. 

zm.), a więc mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności oraz 

działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także 

przeciwdziałające powstaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz niedopuszczające do wstępu 

osób nieuprawnionych na teren chroniony. 

 

2. Sposób świadczenia usługi 

 

2.1. Termin realizacji usługi – 24 miesiące licząc od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi, nie 

wcześniej jednak niż od dnia 01.10.2018  r., godz. 6:45. 

2.2. Całodobowa ochrona będzie świadczona w godzinach od 6:45 do 6:45 dnia następnego. 

2.3. Usługa świadczona będzie w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej, polegającej 

na stałym dozorze sygnałów gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych 

urządzeniach i systemach alarmowych, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o 

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

2.4. Bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia realizowana będzie: 
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2.4.1. w budynku przy ul. Grójeckiej 186 na czterech posterunkach, tj.: 

a) posterunek A usytuowany przy wejściu A do Funduszu (klatka B budynku) 

na poziomie „0” – realizacja usługi przez dwóch pracowników, w cyklu 

ciągłym (całodobowo przez 7 dni w tygodniu), jeden pracownik za ladą 

(wydawanie kluczy, obsługa interesantów – prowadzenie recepcji), jeden 

pracownik powinien obserwować obraz z kamer monitoringu – pracownicy na 

danej zmianie mogą zmieniać stanowiska pracy, 

b) posterunek B usytuowany przy wejściu A do Funduszu (klatka B budynku) 

na poziomie „I” – realizacja usługi przez jednego pracownika, pracownik 

winien przebywać w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na korytarzu, 

w godzinach 6:45-16:45 w dni robocze Zamawiającego,  

c) posterunek C usytuowany przy wejściu B do Funduszu (klatka C budynku) 

na poziomie „0” – realizacja usługi przez jednego pracownika, pracownik 

winien przebywać w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na korytarzu, 

w godzinach 06:45-16:45 w dni robocze Zamawiającego; 

d) posterunek D usytuowany przy wejściu A do budynku (klatka A budynku) na 

poziomie „III” – realizacja usługi przez jednego pracownika, w cyklu ciągłym 

(całodobowo przez 7 dni w tygodniu) – pracownik winien przebywać w 

miejscu wskazanym przez Zamawiającego na korytarzu, 

2.4.2. w budynku przy ul. Hankiewicza 2 - posterunek E usytuowany przy wejściu B 

(klatka B budynku) na poziomie „0” budynku – realizacja usługi przez jednego 

pracownika (wydawanie kluczy, obsługa interesantów – prowadzenie recepcji) 

w cyklu ciągłym (całodobowo przez 7 dni w tygodniu), pracownik winien 

przebywać w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na korytarzu. 

 

ZAKRES CZYNNOŚCI PRACOWNIKA OCHRONY 

2.5. Otwieranie i zamykanie drzwi wejściowych (w dni robocze i według potrzeb 

Zamawiającego): 

2.5.1. Posterunek A – otwieranie o godz. 06:00 zamykanie o godz. 18:00 

2.5.2. Posterunek C – otwieranie o godz. 06:45 zamykanie o godz. 16:45 

2.5.3. Posterunek D – otwieranie o godz. 06:00 zamykanie o godz. 18:00 

2.5.4. Posterunek E – otwieranie o godz. 06:00 zamykanie o godz. 18:00 

2.6. W godzinach urzędowania Zamawiającego (08:00-16:00) udzielanie podstawowych 

informacji w zakresie organizacji pracy w pomieszczeniach oraz kierowanie interesantów 

zgodnie z przyjętymi u Zamawiającego zasadami i celem ich wizyty. 

2.7. Codzienne kontrolowanie stanu zabezpieczenia pomieszczeń (zamknięte okna, drzwi) 

przed rozpoczęciem służby i po jej zakończeniu. 

2.8. W dni wolne od pracy budynki mają być zamknięte całodobowo. 

2.9. W przypadku pracowników Centrali Funduszu identyfikatory stanowią karty dostępu.  

2.10. Osoby z zewnątrz każdorazowo są dopytywane przez pracownika posterunku ochrony o 

powód/cel wizyty oraz do jakiej osoby/komórki organizacyjnej przybyły.    

2.11. Po dokonaniu tych ustaleń, pracownik ochrony telefonicznie informuje wskazanego 

przez osobę przybyłą pracownika/komórkę organizacyjną Centrali Funduszu. Pracownik 

danej komórki organizacyjnej zobowiązany jest wprowadzić osobę przybyłą do 

pomieszczenia, w którym załatwiana jest sprawa, a po zakończeniu spotkania 
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odprowadzić osobę przybyłą do wyjścia. Ewidencjonowanie przybyłych gości w książce 

Ewidencji Ruchu  Osobowego oraz wydanie etykiety z napisem „GOŚĆ (VISTOR)” 

dotyczy wszystkich osób niezatrudnionych w Centrali Funduszu, w tym także 

pracowników oddziałów wojewódzkich Funduszu. 

2.12. Pracownicy posterunków B i C mają obowiązek nie wpuszczać na teren obiektu 

chronionego osób nieposiadających identyfikatora. 

2.13. W dni robocze i w dni wolne od pracy Zamawiającego obchody dokonywane przez 

pracowników ochrony są realizowane według oddzielnych ustaleń z wykorzystaniem 

elektronicznego systemu rejestracji obecności pracowników ochrony i czasu 

wykonywania usług ochrony.  

2.14. Wykonawca prowadzi elektroniczny system rejestracji obecności pracowników ochrony i 

czasu wykonywania usług ochrony wraz archiwizacją danych w postaci cyfrowej. Dane z 

rejestracji będą dostępne dla Wykonawcy i Zamawiającego: zadanie 1.3. a) – 18 

punktów, zadanie 1.3. b) – 2 punkty i zadanie 1.3. c) – 4 punkty.   

2.15. W ramach dokonywanego obchodu pomieszczeń pracownik ochrony jest zobowiązany 

sprawdzić istniejące zabezpieczenia, w szczególności: zamknięcie drzwi, okien oraz 

wyłączyć zbędne oświetlenie, urządzenia grzewcze lub chłodzące, zamknąć pokoje w 

przypadku, gdy są otwarte. W dni wolne od pracy należy wpuszczać na teren obiektu 

jedynie osoby upoważnione i odnotowywać ten fakt w książce dyżurów lub książce 

ewidencji osób pracujących w dni wolne od pracy. 

2.16. Pracownicy ochrony zarządzają kluczami do wszystkich pomieszczeń, w szczególności 

wydają i przyjmują klucze, zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego zasadami. 

2.17. Pracownicy ochrony są odpowiedzialni za wydawanie i przyjmowanie kluczy oraz kart 

dostępu pracownikom firmy sprzątającej. 

2.18. Pracownicy ochrony są odpowiedzialni, w sytuacjach tego wymagających za otwieranie i 

zamykanie szlabanu zabezpieczającego wjazd na teren posesji przyległej do obiektu 

Zamawiającego oraz odnotowywanie tych sytuacji w książce meldunków – nie dotyczy 

budynku przy ul. Hankiewicza 2. 

2.19. Pracownicy ochrony zobowiązani są do stałej 24 - godzinnej obsługi telewizji 

przemysłowej (w zakresie obsługi monitorów) – nie dotyczy budynku przy ul. 

Hankiewicza 2. 

2.20. Pracownicy ochrony zobowiązani są do stałego 24 - godzinnego monitorowania obrazu z 

telewizji przemysłowej – nie dotyczy budynku przy ul. Hankiewicza 2. Stały monitoring 

powinien być realizowany w trybie zmianowym przez 2 pracowników ochrony na 

posterunku A – nie dotyczy budynku przy ul. Hankiewicza 2. 

 

2.21. W odniesieniu do pomieszczeń 003 zlokalizowanego na parterze budynku przy ul. 

Hankiewicza 2 w sytuacji zainicjowania alarmu - będą obowiązywały oddzielne 

ustalenia. 

2.22. Pracownik posterunku B w dni robocze Zamawiającego w godzinach wzmożonych 

wejść do obiektu tj. od godz. 07:30 do godz. 09:00 oraz od godz. 15:30 do godz. 16:30 

przebywać będzie w pozycji stojącej ,,przed recepcją’’ w celu kontroli dokumentów 

upoważniających do wejścia na teren budynków. Obsługa wejść pracowników i gości 

Zamawiającego w dni robocze odbywać się będzie w pozycji stojącej. W przypadku 

posterunku A przebywanie w pozycji stojącej (podczas obsługi interesantów) dotyczy 
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godzin,  w których otwarte są drzwi wejściowe, tj. od godz. 06:00 do godz. 18:00. 

Przebywanie w pozycji stojącej dotyczy pracowników ochrony nieprowadzących w danej 

chwili obserwacji monitoringu. 

W przypadku posterunku C w sytuacji dostaw materiałów i urządzeń dla 

Zamawiającego pracownik ochrony zobowiązany jest do poinformowania wskazanych 

pracowników Biura Administracyjno-Gospodarczego o fakcie przybycia dostawcy oraz 

do ewidencjonowania przybyłych dostawców poprzez odpowiedni wpis w książce 

ewidencji dostawców  oraz wydanie etykiety z napisem „GOŚĆ VISTOR”.  

2.23. Wszystkie osoby wykonujące czynności wskazane wyżej (pkt. 2.5 – 2.22) będące 

przedmiotem umowy będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 

tekst jednolity). 

 

3. Wymagania stawiane Wykonawcy 

 

3.1. Zapobieganie zakłóceniom ładu i porządku publicznego. 

3.2. Przeciwdziałanie zjawiskom przestępczym, w tym rabunek, zagrożenie wybuchem, 

napad, kradzież, zniszczenie, pożar, atak terrorystyczny. 

3.3. Przeciwdziałanie innym niż wymienione w pkt 3.1 i 3.2 zdarzeniom losowym. 

3.4. Niedopuszczanie do wnoszenia na teren chronionych pomieszczeń materiałów 

łatwopalnych i niebezpiecznych oraz materiałów i towarów przeznaczonych 

do sprzedaży przez akwizytorów. 

3.5. Zatrzymywanie sprawców czynów mających znamiona wykroczeń lub przestępstw 

i przekazywanie ich policji. 

3.6. Sprawowanie kontroli nad legalnością wynoszenia z budynku rzeczy będących 

własnością Zamawiającego. 

3.7. Przeciwdziałanie naruszeniu porządku publicznego lub zagrożeniu powstałemu w czasie 

pełnienia służby oraz niezwłoczne zgłaszanie informacji o zaistniałych zdarzeniach do 

osób wyznaczonych przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą, jak również 

przedkładanie propozycji zmian, co do sposobu ochrony obiektów. 

3.8. Podejmowanie działań w sytuacjach nadzwyczajnych, między innymi: intensywnych 

opadów, pożarów, klęsk żywiołowych, awarii urządzeń technicznych w celu 

minimalizacji ich skutków. 

3.9. Pracownicy ochrony przed dopuszczeniem do pracy na ochranianych obiektach mają być 

przeszkoleni z zasad BHP i z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz zapoznani z 

instrukcją bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu. 

3.10. Egzekwowanie przestrzegania przez pracowników Funduszu instrukcji ppoż. oraz zasad 

BHP. 

3.11. Utrzymywanie estetyki w miejscu wykonywania usługi.  

3.12. Przeciwdziałanie próbom kradzieży i niszczenia mienia. 

3.13. Zamawiający wymaga, aby pracownicy ochrony dysponowali odpowiednim sprzętem 

łączności bezprzewodowej, tj. telefony komórkowe lub radiotelefony przenośne, które są 

niezbędne do realizacji zamówienia (w ilości po 1 szt. telefonu lub radiotelefonu dla 

każdego pracownika ochrony podczas pełnionej służby). W przypadku posterunku E 

Zamawiający wymaga, aby pracownik ochrony bezwzględnie dysponował  aktywnym 

telefonem komórkowym. 
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3.14. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i dostarczenia do Zamawiającego 

„Instrukcji ochrony obiektu” w terminie 14 dni roboczych od daty rozpoczęcia 

świadczenia usługi. Ostateczne podpisanie „Instrukcji ochrony obiektu” przez Strony 

umowy nastąpi w terminie nie późniejszym niż 30 dni od daty rozpoczęcia świadczenia 

usługi. 

3.15. Wykonawca zobowiązany jest aktualizować na bieżąco wykaz pracowników (każdy 

nowy pracownik wyznaczony do realizacji usługi u Zamawiającego musi być 

odpowiednio wcześniej zgłoszony na piśmie, ze względu na obowiązującą procedurę 

dopuszczenia do przebywania w pomieszczeniach Zamawiającego). 

3.16. W czasie realizacji usługi Wykonawca zobowiązany jest wykorzystywać istniejące 

systemy alarmowe, systemy kontroli dostępu, sygnalizacji pożaru, monitoringu, 

sygnalizacji napadu i włamania, i odpowiednio reagować na zagrożenia, bez 

dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.  

3.17. Wykonawca w ciągu 30 dni od daty zawarcia  umowy wprowadzi na obiekcie 

elektroniczny system służący do rejestracji obecności pracowników ochrony i czasu 

wykonywania usługi w ilości wymienionej w Ogłoszeniu. Zamawiający musi mieć 

możliwość bieżącego monitorowania on-line oraz rejestracji obchodów pracowników 

ochrony a także możliwość zapisu rejestracji w dowolnym czasie i dowolnym miejscu. 

Wykonawca musi mieć możliwość stałego odbierania i przechowywania sygnałów 

otrzymanych z rejestrowania dokonanych obchodów oraz podejmowania interwencji 

przez patrol (grupę interwencyjną). 

3.18. Wykonawca zobowiązany jest do reagowania na sygnały alarmowe z ochranianych 

obiektów i posiada możliwość udzielania osobom sprawującym bezpośrednią ochronę 

fizyczną na ochranianych obiektach wsparcia mobilnym patrolem (grupą interwencyjną). 

Patrol (grupa interwencyjna) w składzie minimum dwuosobowym powinien być 

wyposażony w środki przymusu bezpośredniego. Rodzaj ubioru i typ pojazdu powinien 

być właściwy do wykonywanych obowiązków patrolu (grupy interwencyjnej). 

Zamawiający dopuszcza aby działania w zakresie patrolu (grupy interwencyjnej) do 

obiektów ochranianych realizowane były przez podwykonawcę.   

 

 

4. Wymagania stawiane pracownikom Wykonawcy 

 

Zamawiający wymaga, aby pracownicy ochrony skierowani do świadczenia usługi ochrony 

pomieszczeń byli wpisani na „listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej”, prowadzoną 

zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017  r., poz. 

2213  tekst jednolity, z późn. zm.).  

4.1. Do pełnienia obowiązków określonych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, 

Wykonawca oddeleguje pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe, niekaranych, sprawnych fizycznie, o miłej aparycji, taktownych, 

wyposażonych w odpowiednie urządzenia techniczne, jednolite stroje oznaczone 

widocznym logo firmy, imienne identyfikatory. 

4.2. Pracownicy ochrony zobowiązani są do natychmiastowego reagowania na otrzymane 

sygnały o powstałych zagrożeniach. 
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4.3. Pracownicy ochrony zobowiązani są do szybkiego interweniowania w przypadku 

zablokowania się wind zainstalowanych w budynku i zawiadamianie: 

4.3.1. w budynku przy ul. Grójeckiej 186 pracowników ochrony świadczących usługi na 

rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej „Colosseum”; 

4.3.2. w budynku przy ul. Hankiewicza 2 pracowników ochrony świadczących usługi na 

rzecz Investco Sp. z o.o. 

4.4. Pracownicy ochrony zobowiązani są do obsługi systemów alarmowych (uzbrajanie, 

rozbrajanie, reagowanie na sygnał alarmowy) oraz zgłaszania uwag o 

nieprawidłowościach w ich funkcjonowaniu osobom wyznaczonym przez Zamawiającego.  

4.5. Pracownicy ochrony zobowiązani są dbać o nienaganne utrzymanie umundurowania 

i bezwzględne noszenie identyfikatora osobistego z informacjami: nazwa Wykonawcy, 

imię i nazwisko pracownika ochrony oraz określenie „Ochrona”. 

4.6. Pracownicy ochrony zobowiązani będą: 

4.6.1. znać numery telefonów, w szczególności policji, straży pożarnej, pogotowia 

ratunkowego, straży miejskiej, pogotowia gazowego, energetycznego, 

wodnokanalizacyjnego, patrolu (grupy interwencyjnej), kierownictwa 

Zamawiającego, kierownictwa poszczególnych komórek organizacyjnych 

Zamawiającego (w tym celu Zamawiający przekaże pracownikom ochrony aktualny 

spis telefonów obowiązujących u Zamawiającego); 

4.6.2. obsługiwać systemy alarmowe; 

4.6.3. znać rozmieszczenie wyłączników: prądu, zaworów wodnych itp., znajdujących 

się w obiekcie Zamawiającego; 

4.6.4. znać przepisy bhp i ppoż. obowiązujące na terenie chronionego obiektu; 

4.6.5. znać rozmieszczenie dróg ewakuacyjnych, wyjść z obiektów, lokalizację sprzętu 

ppoż. itp.; 

4.6.6. sprawować stały nadzór nad systemem sygnalizacji pożarowej; 

4.6.7. sprawować stały nadzór nad obrazem z kamer monitoringu, w przypadku 

stwierdzenia zagrożenia natychmiast powiadomić: 

a) Dyrektora Biura Administracyjno-Gospodarczego, 

b) Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych, 

c) osoby wyznaczone w umowie do kontaktów z Wykonawcą, 

d) osobę kierującą pracownikami ochrony, 

e) odpowiednie służby (policję, pracowników ochrony Wspólnoty Mieszkaniowej 

„Colosseum” - w przypadku budynku przy ul. Hankiewicza 2, pracowników 

ochrony świadczących usługi na rzecz Investco Sp. z o.o. 

4.7. Pracownicy ochrony będą zobowiązani do niezwłocznego powiadamiania osób 

upoważnionych ze strony Zamawiającego o: 

4.7.1. awarii i uszkodzeniach, nieprawidłowo funkcjonujących urządzeniach technicznych; 

4.7.2. naruszonych plombach; 

4.7.3. niewłaściwym zabezpieczeniu mienia przez pracowników Zamawiającego; 

4.7.4. naruszeniu porządku poza godzinami urzędowania Zamawiającego; 

4.7.5. zagrożeniu pożarowym; 

4.7.6. uszkodzeniach i zniszczeniach szyb, zamków itp.; 

4.7.7. innych zdarzeniach powodujących sytuacje zagrożenia. 

4.8. Pracownikom ochrony w trakcie realizacji zamówienia zakazane jest: 
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4.8.1. pełnienie służby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu; 

4.8.2. samowolne i bezpodstawne opuszczenie posterunku; za wyjątkiem ochrony osób 

wskazanych przez Zamawiającego w drodze z zakładu pracy do miejsca 

zamieszkania; 

4.8.3. udzielanie wywiadów w mediach w związku z pełnioną służbą lub na temat 

Zamawiającego; 

4.8.4. korzystania z telefonu stacjonarnego udostępnionego przez Zamawiającego poza 

okolicznościami wynikającymi z pełnienia ochrony; 

4.8.5. przebywanie na posterunku (pomieszczenie ochrony) osób trzecich; 

4.8.6. niekulturalne i nietaktowne odnoszenie się do pracowników Zamawiającego 

i przybyłych interesantów; 

4.8.7. bezpodstawne wzywanie pogotowia elektrycznego, wodnokanalizacyjnego, 

windowego oraz patrolu (grupy interwencyjnej). 

 

5. Wymagana dokumentacja 

 

5.1. Książka meldunków, w której pracownicy ochrony winni odnotowywać wszystkie 

zdarzenia zaistniałe w trakcie służby, w tym: 

5.1.1. informacje, dotyczące przekazania i objęcia służby, 

5.1.2. określenie daty i godziny oraz osób przekazujących/przyjmujących, 

5.1.3. informacje z przebiegu dokonanych obchodów, 

5.1.4. uwagi, spostrzeżenia, zaistniałe zdarzenia, 

5.1.5. opisanie stanu zabezpieczenia obiektu przed przejęciem służby i po jej zakończeniu. 

5.2. Rejestr pobrań kluczy do pomieszczeń w NFZ, w którym pracownicy ochrony winni 

odnotowywać wszystkie zdarzenia związane z pobieraniem i zdawaniem kluczy przez 

pracowników upoważnionych Zamawiającego zgodnie z Rejestrem osób upoważnionych 

do pobierania kluczy w NFZ. Brak zwrotu do punktu ochrony pobranego przez 

pracownika klucza powinien każdorazowo zostać odnotowany w książce meldunków oraz 

powinna zostać sporządzona w tej sprawie odrębna notatka. Wydanie klucza zapasowego 

nastąpi po uzyskaniu zgody osób odpowiedzialnych ze strony Zamawiającego za ochronę. 

5.3. Rejestr wejść/wyjść do strefy bezpieczeństwa. 

5.4. Książka ewidencji gości/interesantów. 

5.5. Książka ewidencji dostawców. 

5.6. Książka ewidencji plombowanych pomieszczeń i szaf. 

Uwaga – wszystkie książki mają być: (kartki numerowane, przesznurowane i ostemplowane). 

Przedmiotowe książki i dokumenty po wypełnieniu są własnością Funduszu. 

 

6. Zobowiązania Zamawiającego 

 

Zamawiający przekaże Wykonawcy rozmieszczenie punktów kontrolnych niezwłocznie 

po zawarciu umowy, nie później jednak niż w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi. 

 

7. Wykonawca zobowiązuje się do wyposażenia  w jednolity, opisany jak niżej, strój dla osób 

realizujących przedmiot zamówienia.  

Wymagania w zakresie ubioru pracowników ochrony: 
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a)  uszyty na miarę garnitur z dobrego jakościowo materiału w takim samym  jednolitym 

kolorze dla wszystkich  pracowników (czarne obuwie typu półbuty, garnitur w kolorach 

ciemnych, pasek, koszula typu wyjściowego – biała, granatowa lub czarna oraz stosowny 

krawat); 

b) w zależności  od pory roku Wykonawca wyposaży pracowników w odpowiedni ubiór 

wierzchni pozwalający na realizację obowiązków wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektu; 

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaakceptowania przedstawionych przez Wykonawcę 

wzorów ubioru pracowników przed przystąpieniem do realizacji zamówienia i w trakcie 

jego realizacji. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2  DO OGŁOSZENIA  

 

UMOWA Nr     

 

 

zawarta w dniu ...................... 2018 r. w Warszawie pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia 

z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, NIP 107-00-010-57, zwanym dalej 

ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez: 

 

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

a  

…………………………………. zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: 

 

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

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 

138h w związku z art. 138o  , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zawarto umowę następującej 

treści: 

 

 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy są usługi  ochrony fizycznej osób i mienia w budynkach zajmowanych 

przez Zamawiającego tj. przy ul. Grójeckiej 186 w Warszawie oraz przy ul. Hankiewicza 2  

w Warszawie.  

2. Umowa zawarta zostaje na okres 24 miesięcy tj. od 01.10.2018 r. od godz. 6:45 do dnia 

01.10.2020 r. do godz. 6.45 /lub 24 miesiące  od daty zawarcia umowy zgodnie z pkt 4 

ogłoszenia/ * odpowiednie zostanie wpisane.  

3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa załącznik nr 1 do umowy.  

 

§ 2. 

1. Wykonawca wykonywać będzie czynności ochrony w ramach uprawnień posiadanych przez 

pracowników. 

2. Wykonawca oświadcza, że pracownicy skierowani do wykonywania pracy agenta ochrony 

posiadają zdolność fizyczną i psychiczną do wykonania zadań, potwierdzoną aktualnym 

orzeczeniem lekarskim. 

3. Wykonawca w toku realizacji umowy gwarantuje jej wykonanie z pełną starannością i zgodnie  

z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do ścisłej współpracy z pracownikami Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i dostarczenia do Zamawiającego „Instrukcji 

ochrony obiektu”, w terminie 14 dni roboczych od daty rozpoczęcia świadczenia usługi. 

Ostateczne podpisanie „Instrukcji ochrony obiektu” przez strony umowy nastąpi nie później niż 

30 dni od daty rozpoczęcia świadczenia usługi. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszelkich czynności objętych przedmiotem 

zamówienia, zgodnie z niniejszą umową oraz „Instrukcją ochrony obiektu”. 
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7. Wykonawca zobowiązany jest posiadać pozwolenie radiowe wydane przez Urząd Regulacji 

Telekomunikacji i Poczty na teren Warszawy oraz posiadać własną stację monitorującą w celu 

obsługi systemu sygnalizacji napadu. 

8. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wykaz pracowników, którzy będą uczestniczyć 

w wykonywaniu zamówienia, wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony 

fizycznej zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 

2017 r., poz. 2213  z późn. zm.), najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi.  

9. Zmiana osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w ust. 8, dla swej skuteczności będzie 

wymagała jednostronnego pisemnego oświadczenia Wykonawcy skierowanego do 

Zamawiającego z załączoną kopią zaświadczenia potwierdzającego wpis na listę 

kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do zapewniania całodobowej reakcji patrolu (grupy 

interwencyjnej) w maksymalnym czasie do …. * (w zależności od zaoferowanego w 

kryterium – czasu dojazdu patrolu (grupy interwencyjnej) minut od momentu otrzymania 

sygnału alarmowego.  

11. Patrol (grupa interwencyjna) składa się z  2 pracowników ochrony wyposażonych w środki 

bezpośredniego przymusu. 

12. Patrol (grupa  interwencyjna) będzie podejmować działania po otrzymaniu sygnału 

alarmowego od pracownika ochrony, bądź od osoby upoważnionej przez Zamawiającego w 

przypadku naruszenia systemu ochrony.  

13. Do zakresu działań patrolu (grupy interwencyjnej) należy między innymi: 

1) powiadomienie osób upoważnionych ze strony Wykonawcy i ze strony Zamawiającego 

o zaistniałych zdarzeniach, 

2) przeciwdziałanie działalności przestępczej na terenie obiektu, 

3) zatrzymywanie sprawców czynów mających znamiona wykroczeń lub przestępstw 

i przekazywanie ich policji, 

4) zabezpieczanie obiektu do czasu przybycia przedstawiciela Zamawiającego i policji, 

5) odnotowywanie zdarzenia w książce dyżurów ochrony. 

14.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia testowego wezwania patrolu (grupy 

interwencyjnej), jeden raz w miesiącu, w czasie realizacji zamówienia, bez ponoszenia kosztów 

z tym związanych. 

15.  Wzywanie patrolu (grupy interwencyjnej) będzie następowało w przypadkach tego 

bezwzględnie wymagających. 

16.  Wykonawca zobowiązany jest do zachowania tajemnicy informacji dotyczących budynków 

oraz innych informacji związanych z działalnością Zamawiającego w trakcie prowadzonej 

procedury przetargowej oraz w trakcie realizacji umowy jak również po jej wygaśnięciu. 

17.  Za naruszenie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych oraz ochrony informacji 

niejawnych przez oddelegowanych do świadczenia usługi pracowników, pełną 

odpowiedzialność ponosić będzie Wykonawca. 

18. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez osoby, którym 

powierzył obowiązki określone w § 1 w następstwie niewykonania tych obowiązków.  

19. W przypadku powstania szkody w mieniu Zamawiającego, bądź w mieniu oddanym do 

dyspozycji Zamawiającego, obowiązek odszkodowawczy obejmuje naprawienie szkody w 

pełnej wysokości przez Wykonawcę. Do świadczenia usługi stanowiącej przedmiot zamówienia 

Wykonawca skieruje pracowników przeszkolonych z zakresu przepisów o ochronie danych 
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osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). 

 

§ 3. 

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy za świadczenie usługi na posterunku A 

umowy w wysokości netto…….(słownie …. zł), brutto …………. złotych (słownie 

…………… złotych). 

2. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy za świadczenie usługi na posterunku B 

umowy w wysokości netto…….(słownie …. zł), brutto …………. złotych (słownie 

…………… złotych). 

3. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy za świadczenie usługi na posterunku C 

umowy w wysokości netto…….(słownie …. zł), brutto …………. złotych (słownie 

…………… złotych). 

4.  Ustala się miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy za świadczenie usługi na posterunku D 

umowy w wysokości netto…….(słownie …. zł), brutto …………. złotych (słownie 

…………… złotych). 

5. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy za świadczenie usługi na posterunku E 

umowy w wysokości netto…….(słownie …. zł),  brutto …………. złotych (słownie 

…………… złotych). 

6. Łączne wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy za realizację umowy ustala się na kwotę 

netto…….(słownie …. zł), brutto ………………………… złotych (słownie 

………………… złotych). 

7. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu  umowy w okresie, o którym 

mowa w § 1 ust. 2, ustala się na kwotę netto…….(słownie …. zł), brutto 

………………………… złotych (słownie ………………… złotych). 

8. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1-5, przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy nr ………………………, w terminie 21 dni od dnia 

otrzymania prawidłowo  wystawionej faktury za miesiąc poprzedni,  po jego upływie. Za 

termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swemu bankowi przelać 

wynagrodzenie na rachunek bankowy Wykonawcy. 

9. W przypadku gdy przedmiot umowy będzie realizowany przez niepełny miesiąc 

kalendarzowy, wynagrodzenie za wykonywaną usługę zostanie ustalone proporcjonalnie do 

liczby dni świadczonej usługi w danym miesiącu rozliczeniowym. 

10. Podstawą do wystawienia faktury, o której mowa w ust. 8, będzie protokół stanowiący 

załącznik nr 2 do  umowy, potwierdzający należyte wykonanie usług w danym miesiącu 

rozliczeniowym , podpisany ze strony Zamawiającego przez osoby wymienione w § 5 ust. 2  

oraz osoby upoważnione ze strony Wykonawcy wraz z dokumentami o zatrudnieniu.. 

 

§ 4. 

Zamawiający, w zakresie odrębnie uzgodnionym, zapewni pracownikom Wykonawcy właściwe 

warunki socjalno-bytowe podczas wykonywania przez nich czynności związanych z realizacją 

niniejszej umowy oraz zorganizuje stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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§ 5. 

1. W sytuacji szczególnego zagrożenia Wykonawca powiadomi o nim natychmiast, wszelkimi 

dostępnymi środkami, osoby wskazane przez Zamawiającego oraz stosowne organa. 

2. Zamawiający wyznacza do kontaktów z Wykonawcą niżej wymienione osoby: 

b) ………………. – (funkcja, tel., e-mail). 

c) ………………  – (funkcja, tel., e-mail). 

3. Zmiana osób wskazanych w ust. 2, dla swej skuteczności będzie wymagała jednostronnego 

pisemnego oświadczenia Zamawiającego. 

 

§ 6. 

1. Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy   

(w szczególności dotyczące rozkładu pomieszczeń i systemu zabezpieczeń) podlegają 

ochronie i nie mogą być bez pisemnej zgody Zamawiającego przekazane innym podmiotom 

lub wykorzystane w innym celu niż realizacja  niniejszej umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych 

otrzymanych i uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonywaniem zobowiązań 

wynikających z umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oświadczeń o zobowiązaniu do zachowania 

poufności podpisanych przez pracowników Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi 

załącznik nr 3. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy o powierzeniu przetwarzania danych 

osobowych stanowiących załącznik nr 4.      

 

§ 7. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 3 ust. 7 umowy w przypadku: 

a) nie  zapewnienia ciągłości dozoru; podstawą naliczenia kary będzie dwukrotne w ciągu 

miesiąca zgłoszenie  przez Zamawiającego do Wykonawcy uwag na piśmie,  

b) nienależyte wykonywanie umowy przez Wykonawcę. wykonywania przez pracowników 

Wykonawcy obowiązków z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz warunków 

zawartej umowy. 

2. Przez nienależyte wykonanie umowy rozumie się wszelkie naruszenia prawa i postanowień 

umowy, a zwłaszcza nie sporządzenia „Instrukcji ochrony obiektu”, zgodnie z § 2 ust. 5 

umowy, umyślnego wyrządzenia szkody przez pracownika ochrony, współdziałania z osobą 

wyrządzającą szkodę, zaniedbania powstałe przy realizacji umowy ze strony Wykonawcy , 

które spowodują straty lub narażenie na straty w ochranianym mieniu lub substancji budynku, 

a w szczególności zaniedbanie lub zaniechanie podjęcia działań mających na celu ochronę 

mienia Zamawiającego przed kradzieżą lub zniszczeniem, niepodjęcie stosowanych działań 

mających zmniejszenie do minimum powstałych szkód bądź też niewłaściwe zabezpieczenie 

powstałych szkód bądź też nie niewłaściwe zabezpieczenie miejsca zdarzenia.      

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200,00 zł za każdy dzień 

zwłoki w przypadku niedochowania terminów wskazanych w § 12 ust. 5 i § 12 ust. 7 umowy 

za każdą niedostarczoną umowę lub inny dokument potwierdzający zatrudnienie.  

4. W przypadku wystąpienia dwóch uchybień wskazanych w ust. 1 w terminie dwóch 

następujących po sobie miesiącach lub pięciokrotnego nałożenia kar umownych, o których 
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mowa  w ust. 3 Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy  z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy i do zobowiązania Wykonawcy do zapłacenia kary umownej 

z tytułu odstąpienia od umowy, o której mowa w ust. 5, w terminie do 14 dni od zaistnienia 

zdarzenia (przesłanki) będącego podstawą odstąpienia. Odstąpienie zostanie dokonane w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności ze skutkiem na przyszłość, licząc od daty 

doręczenia oświadczenia o odstąpieniu.   

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej, w wysokości 20 % 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 7. Łączna wysokość kar umownych nie 

może przekroczyć w okresie obowiązywania umowy 100% wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 3 ust. 7 umowy. 

6. Zamawiający może dochodzić – na zasadach ogólnych – odszkodowania przewyższającego 

wysokość kar umownych. 

7. Zamawiający  zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych i odszkodowania z 

przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia wynikającego  z wystawionej faktury oraz z 

kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

8. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej w ……………………………………….  nr polisy 

……………………………., na kwotę ……………………….. złotych, na okres od 

………….. r. do ………………… r.   

9. W przypadku, gdy polisa, o której mowa ust. 8 jest wystawiona na czas krótszy, niż czas 

obowiązywania umowy, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu 

najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem wygaśnięcia polisy, aktualną polisę pod rygorem 

odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 

10. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 

wypowiedzenia. 

 

§ 8. 

1. W trakcie trwania Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia świadczenia 

przez Wykonawcę usługi ochrony fizycznej osób i mienia w budynkach zajmowanych przez 

Zamawiającego tj. przy ul. Grójeckiej 186 w Warszawie oraz przy ul. Hankiewicza 2 w 

Warszawie, w odniesieniu do posterunków określonych  w załączniku nr 1, co skutkować 

będzie odpowiednią zmianą Umowy. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający złoży Wykonawcy wypowiedzenie 

Umowy w części dotyczącej wymienionych w wypowiedzeniu posterunków, z zachowaniem 

co najmniej jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, który rozpocznie bieg od miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym doręczono Wykonawcy wypowiedzenie. Zmiana 

umowy wejdzie w życie z dniem upływu okresu wypowiedzenia. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wynagrodzenie, określone w § 3 ust. 7, za pozostały 

okres trwania Umowy, zostanie pomniejszone o wartość ryczałtu za świadczone usługi w 

odniesieniu do ilości posterunków, określonych w załączniku nr 1 (po weryfikacji), którego 

dotyczy zmiana Umowy, proporcjonalnie, z uwzględnieniem rzeczywistego okresu 

świadczenia usług. 
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§ 9. 

1. Wykonawca do dnia zawarcia  umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 

ust. 7, tj. …………………………….. zł (słownie: …………………. złotych).  

2. Jeżeli Wykonawca wykona usługę zgodnie z umową zabezpieczenie zostanie zwolnione 

Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia uznania należytego wykonania usługi. 

 

§ 10. 

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający  

może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 

z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 11. 

1. Zgodnie z obowiązkiem wskazanym w art. 142 ust. 5 ustawy  Prawo  zamówień publicznych, 

Strony postanawiają, iż w przypadku wystąpienia zmiany (obniżenia lub podwyższenia): 

a) stawki podatku od towarów i usług, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 

ustawy  o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, która będzie miała 

bezpośredni wpływ na niezbędne do poniesienia przez Wykonawcę koszty realizacji 

niniejszej umowy, dokonają zmiany wysokości odpowiedniego wynagrodzenia 

Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, poprzez zawarcie pisemnego aneksu, 

uwzględniającego wzrost lub spadek ponoszonych i wykazanych przez Wykonawcę 

kosztów, zgodnie z procedurą opisaną poniżej. 

Procedura zostanie wszczęta pod warunkiem, że Wykonawca w terminie 30 dni od dnia 

wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, zwróci się do Zamawiającego o 

przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.  

2. Aneks, o którym  mowa w ust. 1 zostanie zawarty na wniosek Wykonawcy lub 

Zamawiającego, złożony najwcześniej w dniu wejścia w życie zmian wskazanych w art. 142 

ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych („Wniosek”).  

3. Wniosek Wykonawcy powinien zawierać propozycję zmiany umowy wraz z jej 

uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany o 

których mowa w ust. 1 mają lub będą miały bezpośredni wpływ na niezbędne do poniesienia 

przez Wykonawcę koszty wykonania umowy oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów 

uzasadniają zmianę wynagrodzenia, a w szczególności: 

1) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji kosztów wykonania umowy oraz założenia 

co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania umowy, wraz z 

dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń - takimi jak, np. 

umowy stanowiące podstawę zatrudnienia, dokumenty potwierdzające zgłoszenie 

pracowników do ubezpieczeń lub faktury potwierdzające zmianę stawki podatku od 

towarów i usług dla towarów lub usług mających kluczowe znaczenie dla zrealizowania 
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przedmiotu Umowy bądź towarów dostarczanych w ramach wykonania przedmiotu 

Umowy;  

2) wskazanie bezpośredniego wpływu zmian na wysokość kosztów wykonania Umowy 

przez Wykonawcę;  

3) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia oraz 

wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy 

przez Wykonawcę. 

4. Wniosek Zamawiającego powinien zawierać propozycję zmiany umowy wraz z jej 

uzasadnieniem oraz wezwanie Wykonawcy do przedstawienia niezbędnych dokumentów, w 

szczególności wymienionych w ust. 3 pkt 1-3, które pozwoliłyby ocenić czy zmiany, o 

których mowa w ust. 1 mają lub będą miały bezpośredni wpływ na niezbędne do poniesienia 

przez Wykonawcę koszty wykonania Umowy oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów 

uzasadniają zmianę wynagrodzenia. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić te 

dokumenty w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania Wniosku Zamawiającego. 

5. W terminie 14 dni od dnia przedstawienia Wniosku Wykonawcy lub przedstawienia 

niezbędnych dokumentów w trybie ust. 8, Zamawiający ma prawo zwrócić się do 

Wykonawcy o przedstawienie dodatkowych informacji lub dokumentów (oryginałów lub 

kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem). 

6. Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec Wniosku Wykonawcy lub przedstawionych 

dokumentów w trybie ust. 3 w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania kompletnego 

Wniosku lub zestawu dokumentów. 

7. Jeśli Strona nie wykaże, że koszty wykonania umowy zwiększyły się lub zmniejszyły z 

uwagi na zmiany, o których mowa w ust. 3 oraz nie wykaże okoliczności wskazanych 

odpowiednio w ust. 8 lub w ust. 9, druga ze Stron nie uwzględni jej Wniosku.   

8. W przypadku: 

a) rzetelnego wykazania przez Wykonawcę, że koszty wykonania umowy zmieniły się 

(zwiększyły się lub zmniejszyły) bezpośrednio z uwagi na zmiany, o których mowa w ust. 3  

a jednocześnie wykazania przez Wykonawcę niezbędności poniesienia zmienionych kosztów 

lub 

b) rzetelnego wykazania przez Zamawiającego, po analizie dokumentów przedstawionych 

przez Wykonawcę, że koszty wykonania Umowy zmieniły się bezpośrednio (zwiększyły się 

lub zmniejszyły) z uwagi na zmiany, o których mowa w ust. 8, 

9. Strona uwzględni Wniosek złożony przez drugą ze Stron i  podejmą one razem działania w 

celu uzgodnienia treści aneksu do Umowy oraz jego zawarcia. 

10. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian 

przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy Prawa zamówień publicznych, chyba że we 

Wniosku wskazano inną, późniejszą datę określającą moment wywarcia wpływu przez te 

zmiany na koszty wykonania zamówienia publicznego przez Wykonawcę. 

11. Strony wyrażają zgodę na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 7,  

w przypadku zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT). Zmiana wynagrodzenia 

będzie polegać na doliczeniu do wynagrodzenia netto zmienionej stawki podatku VAT od 

dnia obowiązywania zmienionej stawki podatku. 

12.  Strony oświadczają, iż w przypadku kiedy z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków 

spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej 
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ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy zmiana umowy 

będzie dopuszczalna w trybie art. 357
1
 ustawy Kodeks Cywilny. 

 

§ 12 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich 

pracowników skierowanych do realizacji zamówienia, w tym  …..osób
1
 w pełnym wymiarze 

czasu pracy (zgodnie z treścią oferty). 

2. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać przez cały okres trwania umowy, taką sama 

liczbę pracowników zatrudnionych na pełen etat, jak podaną w ofercie w kryterium oceny 

”zatrudnienie”. 

3. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu 

dokumenty potwierdzające zatrudnienie na umowę o pracę na pełen etat pracowników 

wykonujących obowiązki wskazane i opisane przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu 

zamówienia p.n. „Zakres czynności pracownika ochrony” pkt 2.5 – 2.22 , (załącznik nr 1 do 

Ogłoszenia) . 

4. Zatrudnienie o którym mowa w pkt. 1 będzie trwało przez cały okres realizacji zamówienia. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do udokumentowania zatrudnienia osób o których mowa  

w pkt. 1 w terminie 14 dni od daty podpisania umowy poprzez przedstawienie 

zamawiającemu dowodów zatrudnienia w postaci oświadczenia o zatrudnieniu osoby, kopii 

umów o pracę poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Kopia umów 

winna być zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016 r.) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu 

danych osobowych tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników (imię i 

nazwisko osoby/osób wskazanej/ych do zatrudnienia zgodnie z pkt. 1 nie podlegają 

anonimizacji). 

6. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o pracę z osobami których mowa w pkt. 

1, Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia kolejnych, w terminie 14 dni 

kalendarzowych od ustania stosunku pracy. O każdym przypadku wygaśnięcia lub 

rozwiązania umowy o pracę z osobami o których mowa w pkt. 1 wykonawca jest 

zobowiązany niezwłocznie powiadomić zamawiającego. 

7. Zamawiający będzie uprawniony do kontroli spełniania przez wykonawcę obowiązku 

zatrudnienia osób o których mowa w pkt. 1. Na żądanie zamawiającego wykonawca 

zobowiązany będzie do przedłożenia w terminie 5 dni kalendarzowych dokumentów o 

których mowa w pkt. 4. Czynności kontrolne mogą być również przeprowadzone przez 

wskazanego przez zamawiającego pracownika zamawiającego w miejscu wykonywania 

usługi. 

 

 

                                                           
1
 Jeżeli wykonawca zaoferował zatrudnienie pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy  

o pracę. 
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§ 13. 

Wierzytelności przysługujące z tytułu realizacji niniejszej umowy nie podlegają przenoszeniu na 

osoby trzecie bez zgody Zamawiającego.  

§ 14. 

1. Zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie,  Wykonawca może zlecić Podwykonawcom 

wykonanie następujących  czynności (zakresu) zamówienia: 

…………………………………………………….. 

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wszelkie czynności, 

których wykonanie powierzył Podwykonawcom. Wykonawca odpowiada za działania i 

zaniechania Podwykonawców jak za działania własne. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przesłania Zamawiającemu informacji zawierających dane  

identyfikujące Podwykonawców. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczeń 

finansowych z Podwykonawcą. 

§ 15. 

1. W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Prawo zamówień 

publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia 

oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

2. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, 

jeden dla Wykonawcy. 

4. Załączniki stanowią  integralną część umowy: 

- załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia, 

- załącznik nr 2 – protokół wykonania usługi,  

- załącznik nr 3 – umowa o zachowaniu poufności  

- załącznik nr 4 – umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.  

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
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Załącznik Nr 2do umowy nr ………….. 

zawartej w dniu …………… r. 
     

PROTOKÓŁ WYKONANIA USŁUGI 

 

 

Za miesiąc .................................... 20..... rok. 

 

1. Przedstawiciele Centrali NFZ  .............................................................. 

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

2. Przedstawiciele Wykonawcy  .............................................................. 

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

 

 

Potwierdzenie należytego wykonania umowy: 

bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami
*
 

*
 niepotrzebne skreślić 

 

Nienależyte wykonanie czynności wynikających z umowy: 

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

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

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

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

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

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

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

Wnioski: 

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

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

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

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

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

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

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

Podpisy: 

Przedstawicieli Centrali NFZ      Przedstawicieli Wykonawcy 

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

...................................................      
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Załącznik nr 3 do umowy 

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI W NFZ 

zawarta dnia ………………… roku w ……………… pomiędzy: 

Narodowym Funduszem Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, NIP 107-00-010-57, 

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym 

przez:………………………………………………………………………..……………………… 

a  

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

zwany dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

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

W związku z podpisaniem umowy nr ………… z dnia …………., której przedmiotem są usługi ochrony 

fizycznej osób i mienia w budynkach zajmowanych przez Zamawiającego przy ul. Grójeckiej 186 w 

Warszawie oraz przy ul. Grójeckiej 186 w Warszawie oraz przy ul. Hankiewicza, zwanej dalej „umową 

podstawową”, strony w celu właściwej ochrony danych poufnych udostępnianych wzajemnie w trakcie 

realizacji umowy podstawowej postanawiają co następuje:   

§ 1.  

Ilekroć w umowie użyte zostają wyrazy „Informacje Poufne” oznaczają one: 

1) przekazywane Wykonawcy wszelkie informacje lub dane, ustne, na piśmie lub zapisane w inny 

sposób, dotyczące spraw, planów działalności gospodarczej lub przedsięwzięć strony związanych z 

realizacją umowy podstawowej,   

2) wszelkie rozmowy lub rokowania prowadzone pomiędzy przedstawicielami stron w związku 

z realizacją umowy oraz informacje przekazywane w ich trakcie przez Zamawiającego. 

§ 2.  

1. Z uwagi na udostępnianie Informacji Poufnych Wykonawca, zobowiązuje się do: 

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych, niezależnie od formy w jakiej zostały mu 

przekazane; 

2)  wykorzystywania Informacji Poufnych wyłącznie na użytek prowadzonej współpracy w zakresie 

realizacji umowy;  

3) zapewnienia odpowiedniego i bezpiecznego sposobu przechowywania wszystkich uzyskanych 

Informacji Poufnych w czasie, gdy znajdują się one w posiadaniu Wykonawcy; 

4) ujawnienia Informacji Poufnych wyłącznie osobom biorącym udział  

w realizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy, którym  informacje te są niezbędne dla 

prawidłowej realizacji umowy;  

5) poinformowania pracowników, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 umowy, o zachowaniu poufności 

o poufnym charakterze udostępnianych i przekazywanych informacji, pouczenia w sprawie ich 

traktowania jako poufnych oraz odebrania oświadczenia wskazanego  w § 2 ust. 4 umowy o 

zachowaniu poufności; 

6) niekopiowania, niepowielania ani niezwielokrotniania Informacji Poufnych  w jakikolwiek sposób, 

chyba że wcześniej w sposób wyraźny udzielona zostanie na taką czynność pisemna zgoda i 

dokonanie czynności jest obiektywnie niezbędne w związku z realizacją umowy. Zamawiający 

zobowiązuje się do ujawnienia Informacji Poufnych na potrzeby realizacji umowy osobom 

biorącym udział w realizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy, które okażą 

upoważnienie Zamawiającemu do udziału  w realizacji umowy; 

7) na pisemny wniosek Zamawiającego lub w przypadku zakończenia współpracy, niezwłocznego 

zwrócenia lub zniszczenia na własny koszt wszelkich materiałów zawierających jakiekolwiek 

Informacje Poufne Zamawiającemu, wraz ze wszystkimi kopiami, będącymi w jego posiadaniu. 

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków dotyczących Informacji Poufnych, o których 

mowa w niniejszej Umowie, Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% 
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wartości umowy za każdą ujawnioną Informację Poufną, na żądanie  Zamawiającego, w terminie do 14 

dni  kalendarzowych licząc od dnia dostarczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty/noty księgowej, 

przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w wezwaniu do zapłaty/nocie księgowej. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania 

w wysokości przewyższającej karę umowną, w przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Stronę 

poszkodowaną przekracza wysokość kary umownej, o której mowa w ust. 2.  

4. Osoby biorące udział w realizacji umowy ze strony Wykonawcy złożą oświadczenie zobowiązujące ich 

do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych według wzoru określonego w załączniku do umowy, 

które Wykonawca niezwłocznie przekaże Zamawiającemu.  

§ 3.  

1. Zobowiązania określone w § 2 nie mają zastosowania do Informacji Poufnych: 

1) które są w dniu ujawnienia publicznie znane;  

2) których ujawnienie wymagane jest od Wykonawcy na mocy przepisów prawa. 

2. Jeżeli Wykonawca zostanie zobowiązany na mocy prawa lub wezwania sądu do ujawnienia 

jakichkolwiek Informacji Poufnych, niezwłocznie zawiadomi na piśmie Zamawiającego przed 

dokonaniem ujawnienia. 

3. Wykonawca zobowiązany na mocy prawa lub wezwania sądu do ujawnienia Informacji Poufnych, 

będzie uprawniony do ujawnienia Informacji Poufnej wyłącznie w zakresie wymaganym prawem oraz 

zobowiązany do podjęcia wszelkich uzasadnionych środków, mających na celu upewnienie się, że 

Informacje Poufne są traktowane jako poufne. 

§ 4. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszej umowy przez swoich 

pracowników lub inne osoby, które będą zaangażowane  w proces realizacji umowy . 

§ 5. 

Niniejsza Umowa zostaje zawarta na okres obowiązywania umowy podstawowej, z tym że zobowiązanie do 

zachowania tajemnicy i poufności Informacji Poufnych  i odpowiedzialność z tego tytułu, pozostają w mocy 

także po wygaśnięciu niniejszej Umowy oraz umowy podstawowej. 

§ 6. 

Wykonawca potwierdza i wyraża zgodę na to, że nie będzie uprawniony do nabycia żadnych praw 

do Informacji Poufnych przekazanych przez Zamawiającego lub od niego uzyskanych. 

§ 7. 

1. Strony poddają pod rozstrzygnięcie sporów, powstałych na gruncie niniejszej umowy, właściwemu 

miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego sądowi powszechnemu.  

2. Do wszystkich kwestii nieuregulowanych w niniejszej Umowie znajdują zastosowanie w szczególności 

przepisy kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawne. 

§ 8. 

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§ 9. 

Załącznik do umowy stanowi integralną część umowy o zachowaniu poufności. 

§ 10. 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla 

Wykonawcy. 

 

Podpisano w imieniu Zamawiającego   Podpisano w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik do Umowy o zachowaniu poufności 

………………………………. 

(imię i nazwisko) 

………………………………. 

(adres zamieszkania) 

………………………………. 

(nazwa i nr dokumentu tożsamości) 

……………………………… 

(nr PESEL) 

OŚWIADCZENIE 

o zobowiązaniu do zachowania poufności 

 

Ja niżej podpisany, reprezentując w dniu ……………………… Wykonawcę podczas realizacji umowy 

….………………………. w siedzibie Centrali NFZ  w ……………..…….…., z uwagi na udostępnianie 

Informacji Poufnych, zobowiązuje się do: 

1) zachowania w poufności wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy, 

przedmiotem której są „Usługi ochrony fizycznej w pomieszczeniach zajmowanych przez 

Centralę NFZ w budynku przy ul. Grójeckiej 186 i ul. Hankiewicza 2 w terminie od 01.10.2018 

r.-do 1.10.2020 r.” niezależnie od formy w jakiej zostały mi przekazane; 

2) wykorzystywania Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy wyłącznie w celu 

realizacji umowy. 

Obowiązek zachowania poufności pozostaje w mocy także po zakończeniu wykonywania wyżej 

wymienionej umowy podstawowej, przez okres 3 lat od zakończenia jej realizacji przez Wykonawcę.  

  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu przez 

Narodowy Fundusz Zdrowia na potrzeby związane z realizacją umowy. 

Miejscowość, data Czytelny podpis 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informuję, że: 

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, 

reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 02-390 Warszawa ul. Grójecka 186. 

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia: IOD@nfz.gov.pl,  tel. (0-22) 572-63-

83 

Pana/i dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO. 

Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby realizacji ustawowych zadań Narodowego Funduszu 

Zdrowia, obrony roszczeń oraz zadań wynikających z ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217).  

Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do 

przenoszenia danych (o ile w danych przypadkach przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, 

przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Przekazane przez Pana/nią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.  

Konsekwencją niepodpisania oświadczenia może być niedopuszczenie do zapoznania się z dokumentacją techniczna oraz 

funkcjonalną oraz kodami źródłowymi. 

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

mailto:IOD@nfz.gov.pl
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Załącznik nr 4 do umowy  

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

zawarta w dniu ………… 2018 r. w Warszawie między: 

 

Narodowym Funduszem Zdrowia z siedzibą w Warszawie ul. Grójecka 186, działającym jako administrator 

danych osobowych osób upoważnionych do pobierania kluczy od zajmowanych powierzchni, osób (gości) 

wchodzących do budynków zajmowanych przez Powierzającego, osób pobierających klucze do pomieszczeń 

zwanym dalej „Powierzającym” lub „Administratorem”, 

a  

…………….. z siedzibą w …………………, ul. ………….., …………………., reprezentowaną przez: 

……………………………………………… 

zwaną dalej „Wykonawcą” lub „Podmiotem przetwarzającym”, 

łącznie zwane „Stronami. 

W związku z zawarciem przez Strony umowy nr …………. z dnia …………., której przedmiotem jest 

„Usługa ochrony fizycznej w pomieszczeniach zajmowanych przez Centralę NFZ w budynku przy ul. 

Grójeckiej 186 i ul. Hankiewicza 2 w terminie od 01.10.2018 r. – 01.10.2020 r.” Strony w celu właściwego 

zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji Umowy podstawowej postanawiają, 

co następuje: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Niniejsza Umowa określa warunki przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych 

pracowników oraz osób wchodzących do budynku (gości), dostawców Zamawiającego i interesantów w 

zakresie, o którym mowa w ust. 4 - zwanych dalej „Danymi osobowymi”. 

2. Niniejsza Umowa zawarta jest w celu realizacji przez Podmiot przetwarzający zobowiązań wynikających 

z umowy nr …………. z dnia …………., zwanej dalej „Umową podstawową”, oraz obowiązuje na czas 

trwania tej umowy. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania Danych osobowych pracowników oraz osób 

wchodzących do budynku (gości), dostawców Zamawiającego i interesantów zawartych w: 

a) rejestrze osób upoważnionych do pobierania kluczy od zajmowanych powierzchni, 

b) rejestrze osób (gości) wchodzących do budynków zajmowanych przez Powierzającego, 

c) rejestr pobrań kluczy do pomieszczeń,    

4. Przetwarzanie Danych osobowych określonych w ust. 3 odbywać się będzie w następujących zakresach, 

w stosunku do poszczególnych kategorii osób, których dane dotyczą, w szczególności: 

1) nazwisko i imię (imiona); 
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2) dane uzyskane z monitoringu wizyjnego (obsługa telewizji przemysłowej).  

 

§ 2 

Zasady przetwarzania Danych osobowych 

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, że będzie przetwarzał Dane osobowe w celu i zakresie 

niezbędnym dla realizacji zadań i usług zleconych mu w ramach Umowy podstawowej, tj. przetwarzania 

danych osobowych wskazanych w § 1 ust. 4 umowy w rejestrach wskazanych w § 1 ust. 3 lit. a – c oraz 

obsługi telewizji przemysłowej (monitoring) i z momentem zawarcia umowy podstawowej Powierzający 

poleca przetwarzanie Danych osobowych Podmiotowi przetwarzającemu w sposób i w granicach 

określonych przez Powierzającego w § 1 ust. 3, 4 oraz § 2 ust. 5 Umowy. 

2. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż zna obowiązujące w zakresie koniecznym dla realizacji Umowy 

przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. 

UE. L Nr 119, str. 1). 

3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż dysponuje zasobami niezbędnymi do realizacji Umowy oraz, w 

okresie jej trwania, podejmie środki techniczne i organizacyjne, niezbędne dla zapewnienia stopnia 

bezpieczeństwa odpowiadającego ewentualnemu ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, 

dostosowane do prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia oraz jego wagi, przy uwzględnieniu 

charakteru, zakresu, kontekstu i celu przetwarzania Danych osobowych, tak, by w konsekwencji 

przetwarzanie Danych osobowych spełniło wymogi ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

4. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest powołać na okres trwania niniejszej Umowy inspektora 

ochrony danych, posiadającego kwalifikacje oraz wiedzę fachową na temat prawa i praktyki w dziedzinie 

ochrony danych osobowych oraz umiejętności wypełnienia zadań, opisanych w art. 39 ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych.  

 

5. Przetwarzanie Danych osobowych przez Podmiot przetwarzający nastąpi w formie papierowej w 

siedzibie Powierzającego oraz w zakresie monitoringu wizyjnego w formie elektronicznej i będzie 

polegało na wykonywaniu takich operacji jak: utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, 

przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, 

ujawnianie, rozpowszechnianie, łączenie, ograniczanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych. 

6. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczeni wyłącznie pracownicy Podmiotu 

przetwarzającego/podwykonawcy, posiadający imienne upoważnienie, o którym mowa w § 5 Umowy. 

7. Powierzający wyłącza możliwość jakiegokolwiek udostępniania lub rozpowszechniania danych przez 

Podmiot przetwarzający lub jego podwykonawcę, a ponadto ich kopiowania w zakresie większym aniżeli 

niezbędny i przechowywania przez okres dłuższy aniżeli niezbędny dla wykonania danego 

zobowiązania. Dostęp Podmiotu przetwarzającego lub podwykonawcy do Danych osobowych odbywa 

się z zachowaniem wymogów dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz warunków 

technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać, zgodnie z obowiązującym porządkiem 

prawnym. 
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§ 3  

1. W przypadku konieczności przetwarzania Danych osobowych w formie innej niż wskazana w § 1 i 2ust. 

1, przetwarzanie jest dopuszczalne po uprzednim uzyskaniu polecenia przetwarzania Danych 

osobowych, wydanego w formie pisemnej, wydanego przez Powierzającego, o której mowa w ust. 1. 

2. Przetwarzanie Danych odbywa się tylko i wyłącznie w  siedzibie Powierzającego  jest dopuszczalne w 

warunkach stosowania wymaganych procedur oraz środków organizacyjnych i technicznych w zakresie 

bezpieczeństwa i prawidłowości przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującym 

porządkiem prawnym, w tym w szczególności art. 32 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony udostępnianych mu Danych osobowych, do zachowania ich w 

tajemnicy i nie udostępniania ich osobom trzecim. 

 

§ 4 

Warunki przetwarzania Danych osobowych 

1. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i 

organizacyjnych, uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, 

kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, o których 

mowa w art. 32 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tak aby przetwarzanie danych 

odbywało się w zgodzie z tymi przepisami. 

2. W ramach zabezpieczenia przekazanych Danych osobowych do obowiązków Podmiotu 

przetwarzającego i podwykonawcy należy w szczególności: 

1) zapewnienie odebrania oświadczeń, od osób biorących udział w przetwarzaniu Danych 

osobowych w ramach realizacji niniejszej umowy, zgodnie ze wzorem wskazanym w 

Załączniku nr 1 do Umowy,  

2) przeprowadzenie właściwego szkolenia dla osób realizujących umowę w zakresie 

wymagającym przetwarzania Danych osobowych, 

3) zapewnienie ciągłej poufności, integralności, dostępności i odporności usług przetwarzania,  

4) utrzymywanie zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności Danych osobowych i 

dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,  

3. Podmiot przetwarzający prowadzi w formie pisemnej i elektronicznej rejestr kategorii czynności 

przetwarzania dokonywanych w imieniu Powierzającego, zawierający:  

1) imię i nazwisko lub nazwa oraz dane kontaktowe Podmiotu przetwarzającego oraz 

Powierzającego, w imieniu którego działa Podmiot przetwarzający; 

2) kategorie przetwarzań dokonywanych w imieniu Powierzającego;  

3) ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa. 

 

§ 5 

Zapewnienie przetwarzania danych przez osoby upoważnione 

1. Podmiot przetwarzający odpowiada za prawidłowe przetwarzanie Danych osobowych, w tym ich 

właściwą ochronę, przez wszystkie osoby, którymi posługuje się przy wykonaniu niniejszej Umowy oraz 
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przez podwykonawców i ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie Danych osobowych niezgodnie z 

postanowieniami niniejszej Umowy lub zasadami wynikającymi z obowiązujących przepisów.  

2. Podmiot przetwarzający zapewnia, aby każda osoba działająca z jego upoważnienia i mająca dostęp do 

Danych osobowych przetwarzała je wyłącznie na udokumentowane polecenie Podmiotu 

przetwarzającego. 

3. Celem zapewnienia realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 2, Podmiot przetwarzający prowadzi 

dokumentację wydanych przez Powierzającego poleceń przetwarzania danych osobowych, dokumentację 

wydanych przez Podmiot przetwarzający poleceń przetwarzania danych osobowy, oraz dokumentację 

upoważnień wydawanych osobom przetwarzającym Dane osobowe, w sposób pozwalający na 

odtworzenie poszczególnych działań osób działających w imieniu Podmiotu przetwarzającego i ocenę 

ich dopuszczalności, w tym w sposób wynikający z obowiązujących przepisów. 

4. Podmiot przetwarzający zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania Danych osobowych 

zobowiązały się do zachowania poufności lub, by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi 

zachowania tajemnicy. Realizacja obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym nastąpi w sposób, 

opisany w § 4 ust. 2 pkt 1 Umowy. 

                      

§ 6 

Prawo do powierzenia przetwarzania danych innemu podmiotowi przetwarzającemu 

1. Podmiot przetwarzający nie jest uprawniony do korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, 

zwanego dalej również: „podwykonawcą”, bez uzyskania uprzedniej szczegółowej lub ogólnej pisemnej 

zgody Powierzającego.  

2. W przypadku udzielenia przez Powierzającego ogólnej pisemnej zgody, Wykonawca zobowiązany jest 

niezwłocznie informować Powierzającego o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub 

zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, dając tym samym Powierzającemu możliwość 

wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian. Sprzeciw Powierzającego może być wyrażony w każdym 

czasie. 

3. Jeżeli Powierzający wyrazi uprzednią, szczegółową, pisemną zgodę na korzystanie z usług innego 

podmiotu przetwarzającego, bądź nie wyrazi sprzeciwu, w przypadku wyrażenia uprzedniej, ogólnej, 

pisemnej zgody na korzystanie z usług innego podmiotu przetwarzającego, wobec poinformowania 

Powierzającego o zamiarze zmiany dotyczącej dodania lub zastąpienia innych podmiotów 

przetwarzających – Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć z takim podmiotem przetwarzającym umowę 

powierzenia przetwarzania danych osobowych, formułującą wobec podwykonawcy te same obowiązki 

ochrony danych, jakie sformułowane zostały w niniejszej Umowie, w szczególności obowiązek 

zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i 

organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

4. Jeżeli inny podmiot przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony 

danych, pełna odpowiedzialność wobec Powierzającego za wypełnienie obowiązków tego innego 

podmiotu przetwarzającego spoczywa na Wykonawcy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Powierzającego o zawarciu umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych z innym podmiotem przetwarzającym, wskazując 

podmiot, z którym została ona zawarta oraz wydając odpis umowy, na mocy której nastąpiło dalsze 

powierzenie.  
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§ 7 

Pomoc w odpowiadaniu na żądania osób, których dane dotyczą 

1. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest, z uwzględnieniem zakresu i charakteru przetwarzanych przez 

niego Danych osobowych, pomagać Powierzającemu w szczególności przez zapewnianie odpowiednich 

środków technicznych i organizacyjnych oraz wywiązywać się z obowiązku Powierzającego, 

polegającego na odpowiadaniu na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw 

określonych w rozdziale III ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.  

2. W przypadku złożenia wniosku o dostęp do Danych osobowych osoby, której dane przetwarza Podmiot 

przetwarzający, zobowiązany on jest zapewnić tej osobie dostęp do tych danych, wydać kopię danych 

oraz, w razie potrzeby, udzielić informacji w zakresie określonym art. 15 ust. 1 lit. a – h ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych. 

3. Na żądanie osoby, której dane przetwarza Podmiot przetwarzający, Podmiot przetwarzający, z 

uwzględnieniem celów przetwarzania, ma obowiązek sprostowania dotyczących jej Danych osobowych, 

które są nieprawidłowe. 

4. W sytuacji, w której osoba, której dane przetwarzane są przez Podmiot przetwarzający, skorzysta z 

prawa żądania od Powierzającego usunięcia dotyczących jej Danych osobowych, Podmiot 

przetwarzający niezwłocznie usunie te dane na żądanie Powierzającego. 

5. W sytuacji, w której osoba, której osobie, której dane są przetwarzane przez Podmiot przetwarzający, 

skorzysta z prawa żądania od Powierzającego ograniczenia przetwarzania, Podmiot przetwarzający 

niezwłocznie ograniczy przetwarzanie powierzonych danych zgodnie z wytycznymi Powierzającego 

6. W przypadkach, gdy zgodnie z ustępami poprzedzającymi Podmiot przetwarzający sprostował lub usunął 

dane osobowe lub ograniczył ich przetwarzanie, zobowiązany jest poinformować o tym fakcie 

Powierzającego.  

7. W sytuacji, w której osoba, której dane są przetwarzane przez Podmiot przetwarzający, skorzysta z 

prawa żądania przeniesienia danych, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest wydać Powierzającemu 

dane objęte wnioskiem w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do 

odczytu maszynowego. 

 

§ 8 

Zobowiązanie do udzielenia pomocy w obowiązkach Administratora 

1. Uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne Podmiotowi przetwarzającemu informacje, jest on 

zobowiązany udzielać Powierzającemu pomocy w wywiązaniu się z obowiązków określonych w art. 32–

36 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest udostępnić Powierzającemu wszelkie informacje o 

zastosowanych środkach organizacyjnych i technicznych oraz ustalonych ryzykach naruszenia praw lub 

wolności osób fizycznych. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest udostępnić Powierzającemu dokumentację wydanych przez 

Powierzającego poleceń przetwarzania Danych osobowych, wydanych przez Podmiot przetwarzający 

poleceń przetwarzania Danych osobowych oraz upoważnień do przetwarzania Danych osobowych, 

wydawanych osobom dopuszczonych do przetwarzania danych przez Podmiot przetwarzający.  
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4. W przypadku zwarcia przez Podmiot przetwarzający dalszej umowy powierzenia, jest on zobowiązany 

na żądanie Powierzającego wydać odpis umowy powierzenia łączącej go z tym podmiotem oraz uzyskać 

i wydać prowadzoną przez ten podmiot  dokumentację, o której mowa w ust. 3.  

5. W przypadku naruszenia ochrony Danych osobowych, Podmiot przetwarzający, bez zbędnej zwłoki, nie 

później jednak niż w terminie 24 godzin po stwierdzeniu naruszenia, zgłasza je Powierzającemu.  

6. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 5, obejmuje co najmniej: 

1) opis charakteru naruszenia ochrony Danych osobowych, w tym w miarę możliwości wskaz 

kategorii i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorii i przybliżoną liczbę 

wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie;  

2) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe punktu kontaktowego, od którego można uzyskać 

informacje dotyczące naruszenia;  

3) opis możliwych konsekwencji naruszenia ochrony Danych osobowych;  

4) opis środków zastosowanych lub proponowanych przez administratora w celu zaradzenia 

naruszeniu ochrony Danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach opis środków 

podjętych w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków. 

7. Podmiot przetwarzający dokumentuje wszelkie naruszenia ochrony Danych osobowych, w tym 

okoliczności naruszenia ochrony Danych osobowych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze.  

8. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest udzielić Powierzającemu wszelkiej pomocy w 

przeprowadzeniu oceny skutków planowanych operacji przetwarzania przez Podmiot przetwarzający dla 

ochrony Danych osobowych. Dokonując oceny skutków dla ochrony danych, Strony konsultują się z 

powołanymi przez siebie inspektorami ochrony danych.  

9. W wyniku przeprowadzenia oceny skutków Strony wspólnie sporządzają protokół z oceny skutków 

przetwarzania, zawierający, co najmniej:  

1) ocenę systematycznej, kompleksowej oceny czynników osobowych odnoszących się do osób 

fizycznych, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i jest 

podstawą decyzji wywołujących skutki prawne wobec osoby fizycznej lub w podobny sposób 

znacząco wpływających na osobę fizyczną;  

2) ocenę przetwarzania na dużą skalę szczególnych kategorii Danych osobowych,  

3) ocenę systematycznego monitorowania na dużą skalę miejsc dostępnych publicznie. 

10. Protokół oceny skutków przetwarzania podpisują przedstawiciele Stron oraz powołani inspektorzy 

ochrony danych każdej ze Stron. 

11. W razie potrzeby, w szczególności, gdy zmienia się ryzyko wynikające z operacji przetwarzania 

dokonywanych przez Podmiot przetwarzający, Strony dokonują przeglądu, by stwierdzić, czy 

przetwarzanie odbywa się zgodnie z oceną skutków dla ochrony danych. Przegląd, o którym mowa w 

zdaniu poprzedzającym, następuje zgodnie z postanowieniami ust. 8-10. 
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§ 9 

Udostępnienie Powierzającemu informacji oraz współdziałanie przy audytach 

1. W toku trwania Umowy podstawowej Podmiot przetwarzający udostępnia na żądanie Powierzającego 

wszelkie informacje niezbędne do wykazania przez Podmiot przetwarzający spełnienia obowiązków 

określonych w artykule 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz umożliwia Powierzającemu, 

powołanemu przez niego inspektorowi ochrony danych lub audytorowi, upoważnionym przez 

Powierzającego przeprowadzanie kontroli, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich. 

2. Podmiot przetwarzający wyraża zgodę i zobowiązuje się umożliwić Powierzającemu kontrolowanie 

Podmiotu przetwarzającego i jego podwykonawców, w tym pomieszczeń i urządzeń wykorzystywanych 

do przetwarzania danych osobowych, w zakresie niezbędnym do stwierdzenia prawidłowości 

stosowanych zabezpieczeń Danych osobowych oraz realizacji obowiązków stąd wynikających, a także w 

zakresie oceny prawidłowości przetwarzania Danych osobowych udostępnionych dla realizacji 

określonego zadania lub usługi. 

3. Strony ustalają, że w celu wykonywania uprawnień, o których mowa w ust. 1 i 2, upoważnieni 

pracownicy Powierzającego, powołany inspektor ochrony danych oraz audytor, będą mieli prawo do: 

1) wstępu, w godzinach roboczych w dni robocze za okazaniem imiennego upoważnienia, do 

pomieszczeń, w których przetwarzane są przekazane Dane osobowe i przeprowadzenia 

niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania 

danych z ustawą oraz oceny stosowanych zabezpieczeń zapewniających ich ochronę, 

2) żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz wezwania i przesłuchania osób w 

zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego, 

3) żądania okazania dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z 

problematyką kontroli, 

4) żądania udostępnienia do kontroli urządzeń wykorzystywanych do przetwarzania danych, 

5) zlecania sporządzania ekspertyz i opinii. 

4. W toku kontroli pracownik Powierzającego, inspektor ochrony danych oraz audytor przeprowadzający 

kontrolę mają prawo wglądu do zbioru zawierającego Dane osobowe jedynie za pośrednictwem 

upoważnionego przedstawiciela Podmiotu przetwarzającego lub przedstawiciela podwykonawcy. 

Kontrola jest możliwa pod warunkiem przekazania Podmiotowi przetwarzającemu przez Powierzającego 

pisemnego zawiadomienia o planowanej kontroli 3 dni robocze przed jej rozpoczęciem. 

5. Z czynności kontrolnych pracownik Powierzającego, inspektor ochrony danych lub audytor sporządzą 

protokół, którego jeden egzemplarz doręczy Podmiotowi przetwarzającego lub jego podwykonawcy. 

6. Protokół podpisują upoważnieni pracownicy Stron i innych podmiotów przetwarzających oraz powołani 

przez Strony i te podmioty inspektorzy ochrony danych. Inspektor ochrony dany powołany przez 

Podmiot przetwarzający i inne podmioty przetwarzające mogą wnieść do protokołu umotywowane 

zastrzeżenia i uwagi. 

7. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń Powierzającego dotyczących 

zasad przetwarzania powierzonych Danych osobowych oraz dotyczących poprawy zabezpieczenia 

przedmiotowych tych danych, sporządzonych w wyniku kontroli/audytu w sposób opisany w ustępach 

poprzedzających.  
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§ 10 

Skutki wygaśnięcia Umowy 

1. Po wygaśnięciu Umowy podstawowej bądź zakończeniu realizacji jednego ze świadczeń, w związku, z 

którym Powierzający wydał polecenie przetwarzania Danych osobowych, w terminach wskazanych w 

ust. 2 i 3, zależnie od decyzji Powierzającego, Podmiot przetwarzający usuwa lub zwraca 

Powierzającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie istniejące ich kopie. 

2. Dane osobowe przekazane Podmiotowi przetwarzającemu w ramach realizacji świadczenia, w związku, 

z którym Powierzający wydał polecenie, o którym mowa w § 3 Umowy, Podmiot przetwarzający 

zobowiązany jest usunąć nie później niż ostatniego dnia miesiąca, w którym świadczenie to zostało 

zakończone. 

W przypadku rozwiązania, wypowiedzenia lub innej formy wygaśnięcia Umowy podstawowej – 

Podmiot przetwarzający i inny podmiot przetwarzający zobowiązani są usunąć powierzone im Dane 

osobowe najpóźniej w ostatnim dniu jej trwania, chyba że dane te dotyczą zadań realizowanych w 

ramach gwarancji lub rękojmi.  

§ 11 

Zasady odpowiedzialności Podmiotu przetwarzającego 

1. Powierzający może nałożyć na Podmiot przetwarzający karę umowną:  

1) z tytułu naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych, opisanych w § 2 Umowy, 

polegającego na przetwarzaniu Danych osobowych niegodnie z celem, zakresem lub 

sposobem powierzenia, wyrażonym przez Powierzającego w poleceniu, w wysokości 

1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za przetwarzanie danych osobowych jednej osoby 

sprzecznie z celem, zakresem lub sposobem ich przetwarzania opisanym w poleceniu 

Powierzającego,  

2) z tytułu naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych, opisanych w § 2 Umowy, 

polegającego na przetwarzaniu Danych osobowych w sposób sprzeczny z poleceniem 

Powierzającego, w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za przetwarzanie 

jakiejkolwiek części zbioru Danych osobowych przekazanych w związku z danym 

poleceniem Powierzającego, w sposób sprzeczny z tym poleceniem.    

3) z tytułu naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych, opisanych w § 5 Umowy, 

polegającego na przetwarzaniu Danych osobowych przez osoby działające w imieniu 

Podmiotu przetwarzającego, bez upoważnienia ze strony Podmiotu przetwarzającego, w 

wysokości 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy przypadek osoby działającej 

bez upoważnienia,  

4) z tytułu naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych, opisanych w § 5 Umowy, 

polegającego na przetwarzaniu Danych osobowych przez osoby działające w imieniu 

Podmiotu przetwarzającego, bez upoważnienia odebrania od tych osób zobowiązania do 

zachowania tajemnicy, o którym mowa w § 5 ust. 4 Umowy, w wysokości 500,00 zł 

(słownie: pięćset złotych) za każdy przypadek przetwarzania Danych osobowych przez osobę 

działającą bez złożonego dokumentu zobowiązania się do zachowania tajemnicy,  

5) z tytułu naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych, opisanych w § 9 Umowy, 

polegającego na nieudostępnieniu Powierzającemu żądanych informacji niezbędnych do 

wykazania spełnienia przez Wykonawcę obowiązków określonych w art. 28 ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych, w wysokości 1000,00  zł (słownie: jeden tysiąc złotych) 
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za każdy przypadek nieudzielenia Powierzającemu żądanych informacji,  

2. Podmiot przetwarzający odpowiada za zobowiązania swoich podwykonawców włączonych do realizacji 

przedmiotu Umowy jak za swoje własne, nie wyłączając odpowiedzialności z tytułu kar umownych. 

3. Powierzający jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy podstawowej w formie pisemnej ze skutkiem 

natychmiastowym, w przypadku stwierdzenia naruszeń wymienionych w ust. 1 pkt1 i 3 w terminie 21 

dni od dania, w którym stwierdzono wystąpienie naruszenia. 

4. Powierzający ma prawo do dochodzenia od Podmiotu przetwarzającego oraz działających w jego imieniu 

podwykonawców pełnego odszkodowania, przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

5. Powierzający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych i odszkodowania z przysługującego 

Podmiotowi przetwarzającemu na podstawie Umowy podstawowej wynagrodzenia, na co Podmiot 

przetwarzający niniejszym wyraża zgodę. 

§ 12 

Klauzula salwatoryjna 

1. W przypadku stwierdzenia, iż niniejsza Umowa w części lub w całości jest nieskuteczna prawnie z 

jakichkolwiek powodów, Strony zobowiązują się do dokonania takich zmian jej treści, by nieskuteczność 

ową usunąć. 

Jeżeli w czasie trwania Umowy stan prawny, który obowiązywał w czasie zawierania Umowy zmieni się 

w ten sposób, iż znaczenie jakie Strony nadały poszczególnym postanowieniom umowy zmieni się, a z 

przepisów prawa będzie wynikało, iż nowy stan prawny ma zastosowanie do stosunków prawnych 

regulowanych umową, Strony zobowiązują się do stosownej zmiany całości lub części Umowy, tak aby 

przywrócić jej pierwotne znaczenie. 

§ 13 

Klauzula prorogacyjna 

Strony poddają rozstrzygnięcie sporów powstałych na gruncie niniejszej Umowy właściwemu miejscowo ze 

względu na siedzibę Powierzającego sądowi powszechnemu w Warszawie. 

§ 14 

Obowiązujące przepisy prawa 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mieć będą w szczególności odpowiednie 

przepisy Kodeksu cywilnego, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz ustawy z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). 

2. Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§ 15 

Czas obowiązywania Umowy 

Niniejszą Umowę zawiera się na czas realizacji Umowy podstawowej, w tym czas realizacji usług 

gwarancyjnych oraz świadczeń związanych dochodzeniem prawa do rękojmi. 

§ 16 

Postanowienia końcowe 

Niniejsza Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa egzemplarze dla 

każdej ze Stron. 
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Powierzający 

 

Podmiot przetwarzający 
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Załącznik nr 1 do umowy  

___________________, dn__________________ r. 

(miejscowość, data) 

UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

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

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

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO (GDPR), 

niniejszym upoważniam do przetwarzania danych osobowych: 

________________________________ (imię, nazwisko) 

________________________________ (stanowisko) 

w zakresie pełnionych obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku. 

Upoważniam ______________________ (imię i nazwisko) do przetwarzania danych osobowych 

zawartych w następujących zbiorach: 

 ______________________ 

 ______________________ 

 ______________________ 

Upoważnienie obejmuje uprawnienie do przetwarzania danych w zakresie (w tym miejscu należy 

wskazać kategorie danych oraz operacje na danych osobowych, jakich może dokonywać 

upoważniony do przetwarzania danych osobowych): 

 ______________________ 

 ______________________ 

 ______________________ 

Okres ważności upoważnienia: 

od: 

do:_______________________________ 

(podpis osoby nadającej upoważnienie) 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO OGŁOSZENIA 

pieczęć Wykonawcy 

......................................, dnia .............................. 

Oferta  

na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia   w pomieszczeniach zajmowanych przez 

Centralę NFZ w budynku przy ul. Grójeckiej 186  w Warszawie oraz przy ul. Hankiewicza 2 

w Warszawie 
  

Nazwa Wykonawcy 

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

Adres Wykonawcy 

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

REGON ………………………………..……..    NIP  ……………………………………… 

tel. ................................................   fax.............................................   e-mail 

…………………………………… 

1. Oświadczenie o oferowanym wynagrodzeniu: 

 

 

Lp. Posterunek 

Cena 

jednostkowa 

netto za  1 miesiąc 

świadczenia usługi 

Cena 

jednostkowa 

brutto za  1 miesiąc 

świadczenia usługi 

Ilość miesięcy  

na jaką zostanie 

podpisana 

umowa 

Wartość brutto 

w okresie 

obowiązywania umowy 

(3x4) 

1 2  3 4 5 

1 Posterunek A   24  

2 Posterunek B   24  

3 Posterunek C   24  

4 Posterunek D   24  

5 Posterunek E   24  

6 Łącznie   24  

 
2. Oświadczenie dotyczące liczby pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, 

na podstawie umowy o pracę.    

Oświadczamy, że przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudnimy ………….. pracowników 

w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę (jeżeli kryterium jest 

oferowane). 

3. Oświadczenie o zaoferowaniu usług w kryterium: doświadczenie wykonawcy. 

Oświadczam, że w kryterium: doświadczenie wykonawcy, oferuję ... (należy podać liczbę) 

usług ochroniarskich obejmujących usługi bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów (osób i 

mienia), każda o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 złotych brutto w obiektach 
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użyteczności publicznej o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 5 tysięcy m². Dołączam 

dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

4. Oświadczenie o posiadaniu ważnego certyfikatu ISO 9001 i/lub AQAP 2120 (lub 2110) w 

zakresie realizacji usług fizycznej ochrony osób i mienia. 

 posiadam* nie posiadam* 

ważny certyfikat ISO 9001   

ważny certyfikat AQAP 2120 lub 2110   

 

*zaznaczyć właściwe  

5. Oświadczenie o posiadaniu własnego patrol (grupa interwencyjna) do wzmocnienia ochrony w  

siedzibie Zamawiającego  przy ul. Grójeckiej 186 oraz  Hankiewicza 2. 

Oświadczam, że posiadam* własny patrol (grupę interwencyjną) do wzmocnienia ochrony w 

siedzibie Zamawiającego  przy ul. Grójeckiej 186 oraz  Hankiewicza 2: 

*zaznaczyć właściwe  

           TAK 

           NIE 
 

6. Oświadczenie o czasie dojazdu patrolu (grupy interwencyjnej).  

Oświadczamy, że przy realizacji przedmiotu zamówienia oferujemy następującyczas dojazdu 

patrolu (grupy interwencyjnej) do siedziby Zamawiającego przy ulicy Grójeckiej 186 i 

Hankiewicza 2: 

 parametr oferowany 

czas dojazdu do 10 minut   

czas dojazdu do 15 minut  

czas dojazdu do 20 minut  

 

5. Oświadczenie o posiadaniu ważnego świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego 

potwierdzającego zdolność jednostki organizacyjnej do ochrony informacji niejawnych 

oznaczonych klauzulą co najmniej „poufne” (bez NATO, UE) trzeciego stopnia. 

Oświadczam, że posiadam* ważne świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego 

potwierdzające zdolność jednostki organizacyjnej do ochrony informacji niejawnych. 

zaznaczyć właściwe  

          TAK 

          NIE 

7. Oświadczenie o akceptacji terminu realizacji zamówienia: 

 Oświadczam, że zobowiązuje się wykonać przedmiotowe zamówienie w okresie 1.10.2018  

r. od godz. 6:45 do 1.10.2020  r. do godz. 6:45.  W przypadku gdyby nie było możliwe 

zawarcie  umowy do 1.10.2018 r. akceptuję termin realizacji zamówienia - 24 miesiące od daty 

podpisania umowy. 
8. Oświadczenie o akceptacji wymagań określających przedmiot zamówienia: 

Oświadczam, że akceptuję wszystkie wymagania określone w załączniku do ogłoszenia „Opis 

przedmiotu zamówienia”. 
9. Oświadczenie o akceptacji warunków płatności za realizację zamówienia: 

Oświadczam, że bez zastrzeżeń przyjmuję przedstawione przez Zamawiającego we wzorze umowy 

warunki płatności za realizację zamówienia. 
10. Oświadczenie o warunkach zdrowotnych pracowników ochrony 
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Oświadczam, że pracownicy skierowani do wykonywania pracy agenta ochrony posiadają zdolność 

fizyczną i psychiczną do wykonania zadań, stwierdzoną aktualnym orzeczeniem lekarskim. 
11. Oświadczenie o posiadaniu zezwolenia radiowego. 

Oświadczam, iż posiadam pozwolenie radiowe wydane przez Urząd Regulacji Telekomunikacji i 

Poczty na teren Warszawy, posiadam własną stację monitorującą w celu obsługi systemu 

sygnalizacji napadu. 

 
12. 16. Oświadczenie o kwalifikowanych pracownikach ochrony. 

Oświadczam, iż  pracownicy skierowani do świadczenia usługi ochrony obiektów  są   wpisani  na 

„listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej”, prowadzoną zgodnie z art. 28 ustawy z 

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

zm.).  

13. 17. Wniesienie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego wadium przetargowego  

Wadium przetargowe zostało wniesione na rzecz Zamawiającego w dniu ..........................:  

 w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy 

 w formie ...................................................................................................................... . 

 

W razie zaistnienia przesłanek zwrotu wadium, proszę o jego zwrot na: 

 nr konta ...................................................................................................................... . 

 na adres ...................................................................................................................... . 

 

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty potwierdzenie wniesienia wymaganego wadium 

przetargowego (potwierdzenie wpłaty wadium na dobro wskazanego w ogłoszeniu rachunku 

Zamawiającego) lub załączyć do oferty dokument (oryginał) potwierdzający  zobowiązanie 

do pokrycia wadium (wadium w formie niepieniężnej). 

14. 18. Oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu wykonania części zamówienia podwykonawcom:  

Oświadczamy, że powierzymy wykonanie części zamówienia podwykonawcom zgodnie 

z poniższym zestawieniem * 

 

Części zamówienia, której wykonanie 

Wykonawca powierzy podwykonawcom 

nazwa podwykonawców 

  

  

wypełnić tylko w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom 

 

Ponadto: 

Oświadczamy, iż – za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach 

nr ______________________ - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne 

i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

 

6. Oświadczenie o dokumentach załączonych do oferty: 

1) ...................................................................................................................................... 

2) ........................................................................................................................................ 
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20. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Rozdziałem Ogłoszenia  

„INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH”. 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

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

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.***** 

 

*****) W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio 

jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 

13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści 

oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

 

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

Podpis i pieczęć Wykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO  OGŁOSZENIA  

 

 

 

pieczęć Wykonawcy 
......................................, dnia .............................. 

 

 
 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG  

Wykaz wykonanych usług w obiektach użyteczności publicznej (wraz z dokumentami 

potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie), każda o 

wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 złotych brutto w obiektach użyteczności publicznej o 

łącznej powierzchni nie mniejszej niż 4 tys.  m² 

Datę wykonania zamówienia należy określić jako miesiąc i rok. 

 

Przedmiot 
Wartość zamówienia 

/brutto/ w PLN 

Data wykonania 

/dzień, miesiąc i rok/ 

Nazwa i adres 

odbiorcy 

1 2 3 4 

   

 

 

 

 

   

 

 

   

   

 

 

 

Uwaga ! Wszystkie wartości należy podać w PLN. 

 

Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty dowody czy   usługi zostały wykonane należycie. 
 

 

 

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

Podpis i pieczęć Wykonawcy 
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pieczęć Wykonawcy 

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO OGŁOSZENIA 

Nazwa wykonawcy 

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

Adres wykonawcy 

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

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Usługi ochrony fizycznej w 

pomieszczeniach zajmowanych przez Centralę NFZ w budynku przy ul. Grójeckiej 186 i ul. 

Hankiewicza 2 w terminie od 01.10.2018 r. – 01.10.2020 r.  oświadczam, co następuje: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w rozdziale 5 Ogłoszenia. 

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

 ………………………………………… 

(podpis) 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH 

PODMIOTÓW:  

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

przez zamawiającego w rozdziale 5 Ogłoszenia, polegam na zasobach następującego/ych 

podmiotu/ów: 

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

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

w następującym zakresie: ………………………………………… 

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

……… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

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

………………………………………… 

(podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 

z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

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

       ………………………………………… 

(podpis) 
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ZAŁĄCZNIK NR 6 DO OGŁOSZENIA 

Nazwa wykonawcy 

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

Adres wykonawcy 

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

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Usługi ochrony fizycznej  

w pomieszczeniach zajmowanych przez Centralę NFZ w budynku przy ul. Grójeckiej 186 i ul. 

Hankiewicza 2 w terminie od 01.10.2018 r. – 01.10.2020 r. prowadzonego przez Narodowy 

Fundusz Zdrowia Centrala oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 

ustawy Pzp oraz 24 ust. 5 pkt 1. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 

ustawy Pzp. 

 

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

………………………………………… 

(podpis) 

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

art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  

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

……...........………………………………… 

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

       ………………………………………… 

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

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

postępowaniu, tj.: 

…………………………………………………………………….……………………… (podać 

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

podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

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

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, 

NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną 

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

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

       ………………………………………… 

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 

z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

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

       ………………………………………… 

(podpis) 

 


