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Rozdział I

1. Nazwa oraz adres zamawiającego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie

ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A, 48-303 Nysa

tel. +48 77 44 72 370 tel./fax +48 77 43 36 746 

e-mail: opsnvsa(5)op.pl

2. Tryb udzielania zamówienia.

PRZETARG NIEO GRAN ICZO N Y - stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych

z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. 16 października 2018r. poz. 1986), zwanej dalej 

„ustawą Pzp.” , będzie prowadzony z zastosowaniem procedury o której mowa w art. 

24 aa, ust. 1 ustawy PZP.

Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012r. -  Prawo pocztowe ( Dz. U z 2017r. poz.1481 

oraz 2018r. poz.106,138,650,1118 i 1629), osobiście lub za pośrednictwem 

posłańca.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 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 (RODO), informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Nysie.Dane kontaktowe administratora: ul. KEN 1A, 48-303 Nysa tel. +48 

7744 72 408 e-mail: opsnvsa@op.pl

2) Inspektorem ochrony danych jest Pani Alicja Lizner, z którą można się skontaktować 

poprzez e-mail: iod@ops-nvsa.pl lub pisemnie pod adresem: ul. KEN 1A, 48-303 Nysa. Z 

inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania

z praw związanych z przetwarzaniem danych.
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3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zadań wynikających z 

przepisów prawa.

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami 

archiwalnymi, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 

stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów 

akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. 

U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67).

5) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych gromadzonych w dokumentacji jest 

wymogiem ustawowym. Niepodanie danych uniemożliwi realizację wskazanego celu.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom, które są uprawnione do 

ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej.

8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania.

9) Podanie przez Panią/Pana danych w zakresie numeru telefonu oraz adresu e-mail 

odbywa się za zgodą i jest dobrowolne. Nie wyrażenie zgody na podanie numeru 

telefonu i adresu e-mail uniemożliwi

z Panią/Panem kontakt. Ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem.

10) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących 

Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

Ochrona fizyczna i ochrona mienia budynku Noclegowni przy 

ul. Baligrodzkiej 7 w Nysie

i. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony fizycznej i ochrony 

mienia budynku Noclegowni przy ul. Baligrodzkiej 7 w Nysie.

PODSTAW OW Y PRZEDM IOT ZAM ÓW IENIA
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2. Prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia:

- ochrona fizyczna i ochrona mienia w budynku Noclegowni przy ul. Baligrodzkiej 7 w 

Nysie.

3. Ochrona fizyczna i ochrona mienia budynku Noclegowni przy ul. Baligrodzkiej 7 

w Nysie wykonywana będzie przez pracowników ochrony -od poniedziałku do 

niedzieli (7  dni w tygodniu) w godzinach:

Od 1 stycznia do 30 kwietnia 2021r. (4  miesiące) od 1 października do 31 grudnia 

2021r. (3  miesiące) - ochrona całodobowa.

Od 1 maja do 30 września 2021r. (5 miesięcy) od godziny 20.00 do godziny 8.00 

z zastrzeżeniem że obiekt ma być opuszczony przez wszystkich bezdomnych przed 

zakończeniem dyżuru.

4. W czasie dyżuru na obiekcie będzie znajdował się jeden ochroniarz z możliwością 

wsparcia grupy interwencyjnej.

5. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1) prowadzenie dokumentacji zmiany;

2) reagowanie na sygnały bezdomnych o zagrożeniu;

3) prowadzenie niezbędnych działań zapobiegających przestępstwom i 

wykroczeniom przeciwko mieniu oraz powstaniu szkody w tym mieniu, pożaru, 

zalania;

4) nie dopuszczanie do wstępu osób nieupoważnionych na teren chroniony; 

monitorowanie/obserwacja,

5) prowadzenie, według zasad ustalonych z Zamawiającym, ewidencji osób 

upoważnionych do pozostawania w obiekcie;

6) podejmowanie ograniczonej interwencji w przypadku wystąpienia zakłócenia 

porządku od chwili rozpoczęcia, w trakcie trwania i zakończenia dyżuru w 

obiekcie należy dokonać sprawdzenia stanu zabezpieczenia (zamknięcia, 

oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, instalacji sanitarnych, CO, ppoż. i 

innych urządzeń znajdujących się w obiekcie chronionym);

7) niezwłoczne powiadomienie upoważnionych pracowników Zamawiającego o 

każdym stwierdzonym przypadku niewłaściwego zabezpieczenia obiektu lub 

uszkodzeniach instalacji i urządzeń w obiekcie;

8) dokonywanie obchodów obiektu w czasie dyżuru z wpisami do książki dyżurów
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oraz zapewnienie porządku publicznego na terenie nadzoru;

9) podejmowanie wszelkich działań przewidzianych i dopuszczalnych prawem w 

przypadku stwierdzenia próby włamania lub ataku na chronione mienie lub 

osoby;

10) w razie zagrożenia wezwanie grupy interwencyjnej przez urządzenia łączności 

telefon bądź krótkofalówkę.

6. Ponadto wykonawca zobowiązuje się do:

1) przestrzegania przepisów prawa (zwłaszcza przepisów BHP i ppoż.) przy 

wykonywaniu przedmiotu zamówienia;

2) zapewnienia swoim pracownikom ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, 

zapewnienie pracownikom przeszkolenia z pierwszej pomocy;

3) zapewnienia pracownikom wykonującym zadania ochronne na obiekcie 

jednolity ubiór oraz identyfikatory osobiste i wyposażenie niezbędne do prawidłowego 

wykonania przydzielonych im zadań;

4) dbania o wygląd zewnętrzny i właściwe reprezentowanie zamawiającego przez 

pracowników wykonujących zadania ochronne:

5) nie ujawniania informacji związanych z ochroną obiektu osobom postronnym;

6) kierowania się zasadami etyki zawodowej;

7) zgłaszania się pracowników ochrony na obiekt na 10 minut przed rozpoczęciem 

dyżuru;

8) przestrzegania postanowień przepisów prawnych związanych z obowiązkiem 

zachowania tajemnicy służbowej i respektowania przepisów wynikających z ustawy z 

dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (zwanej dalej ustawą o ochronie osób i 

minia oraz aktów wykonawczych),

9) Pracownikom ochrony bezwzględnie zabrania się w czasie pełnienia służby:

- spożywania alkoholu lub środków odurzających,

- spania w miejscu pracy,

10) Zamawiający zapewni pracownikom ochrony podstawowe warunki socjalno- 

bytowe tj. pomieszczenie/wartownię, dostęp do W C i umywalni z wodą.

4. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
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1) w razie zagrożenia bezzwłoczne wezwanie grupy interwencyjnej za pomocą 

urządzeń łączności telefonu lub krótkofalówki w który powinien być zaopatrzony 

pracownik ochrony,

2) natychmiastowe wysłanie do obiektu grupy interwencyjnej, nie później niż w 

ciągu 5 minut od momentu wysłania sygnału przez urządzenie;

3) przerwanie przestępczej działalności, podjęcie czynności w rejonie obiektu w celu 

ujęcia sprawców oraz zabezpieczenie obiektu do czasu przybycia przedstawiciela 

Zamawiającego lub Policji.

4) prowadzenie rejestru sygnałów odebranych ze zgłoszenia i przechowywanie 

przez 1 rok oraz udostępnianie wyciągów z w/w rejestru na pisemne żądanie 

Zamawiającego.

5) Wykonawca zobowiąże się do podjęcia interwencji (przybycia na miejsce) w 

godzinach w czasie trwania umowy 10 min. od zgłoszenia.

6) Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu każdego przypadku 

uszkodzenia, bądź jakiejkolwiek innej niesprawności łącza telefonicznego, który może 

mieć wpływ na prawidłową komunikację z grupą interwencyjną.

7) Wykonawca zobowiązany jest na czas wykonania naprawy łącza telefonicznego 

zabezpieczyć ochronę obiektu (np. dozór fizyczny). Zamawiający zobowiązany jest do 

natychmiastowego informowania Wykonawcy o:

1) awariach systemu

2) zmianach dotyczących Zamawiającego (np. osób upoważnionych).

8) Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z tytułu nie wykonania 

lub niewłaściwego wykonania usługi monitorowania, jeśli powodem są następujące 

okoliczności:

- niesprawne lub uszkodzone łącza elektroniczne, jeżeli wykonawca poinformował o 

tym zamawiającego (jeżeli miał o tym wiedzę),

- zakłócenia transmisji radiowych.

7.Wszelkie reklamacje dotyczące monitorowania Zamawiający zgłasza pisemnie 

Wykonawcy w ciągu 14 dni od zaistniałego zdarzenia.

9. Wykonawca sporządzi regulamin, pełnienia służby w każdym obiekcie, grafik 

dyżurów, wyposaży strażników w niezbędny sprzęt, odzież w ścisłym uzgodnieniu z 

zamawiającym.
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10) .Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości 

godzin ochrony w obiekcie Noclegowni przy ul. Baligrodzkiej 7 w Nysie ,a 

Wykonawca nie będzie z tego tytułu rościł sobie konsekwencji finansowych od 

Zamawiającego.

5. Wymagania Zamawiającego dotyczące formy zatrudniania

pracowników Wykonawcy -  art. 29 ust.3a ustawy Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U z 2018r. poz.1986):

1. Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby zatrudnione przez 

wykonawcę, świadczące u Zamawiającego usługę w zakresie fizycznej, 

bezpośredniej ochrony obiektu były w okresie realizacji umowy 

zatrudnione przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę w pełnym 

wymiarze czasu pracy w rozumieniu przepisów art. 22 § 1 ustawy z 26 

czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U.2014r. poz.1502 ze zm.),

2. Usługi będą świadczone przez osoby wskazane w załączniku do 

umowy „Wykaz pracowników ochrony skierowanych do realizacji 

zamówienia", który Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed 

podpisaniem umowy -  załącznik nr 7 do umowy.

3.0bowiązek wykazania, że pracownicy wykonujący usługę ochrony są 

zatrudnieni na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy 

spoczywa na Wykonawcy.

4. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni roboczych, wykonawca 

zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych 

przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi usługi lub dokument 

ZUS ZUA. W  tym celu wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od 

pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z 

przepisami o ochronie danych osobowych.

5. Nieprzedłożenie przez wykonawcę kopii umów zawartych przez 

wykonawcę z Pracownikami świadczącymi usługę ochrony osób i 

mienia lub dokumentu ZUS ZUA w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego zgodnie z pkt.4 będzie traktowany jako niewypełnienie 

obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących usługi na
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podstawie umowy o pracę.

6. W przypadku zmiany składu osobowego pracowników ochrony 

wskazanych w wykazie, o którym mowa w pkt.2 Wykonawca 

zobowiązany jest niezwłocznie, każdorazowo do aktualizacji tego 

wykazu, nie później niż przed przystąpieniem danej osoby do pracy.

7. Sankcje za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników 

świadczących usługi na podstawie umowy o pracę Zamawiający 

przewidział we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SI W Z.

8. Pracownicy ochrony realizujący usługę w budynku Zamawiającego 

muszą posiadać aktualne badania lekarskie oraz szkolenia z zakresu 

BHP. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu 

dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego szkolenia 

BH P, nie później niż przed przystąpieniem danej osoby do pracy.

6. Termin wykonania zamówienia.

Usługa ciągła od 01.01.2021r. -  31.12.2021r.

7. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania,

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu w szczególności dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności 

zawodowej o ile to wynika z odrębnych przepisów.

Posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej 

tj. ważną koncesję wydana przez Ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych, na prowadzenie działalności w zakresie objętym 

zamówieniem (ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia 

(Dz. U 2014r. poz.1099 ze zm.) Brak ważnej koncesji zostanie oceniony 

jako niespełnienie warunku, a wykonawca zostanie wykluczony z 

postępowania.

b) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
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Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których 

spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o

załączone oświadczenie,

c) zdolności technicznej lub zawodowej

Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący

zdolności technicznej zobowiązany jest wykazać, że :

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

oferty (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie), wykonał co najmniej dwa odrębne zamówienia (każde z 

nich trwające nieprzerwalnie minimum 6 miesięcy i każde o 

wartości co najmniej 100 000 zł brutto w zakresie usługi ochrony 

osób i mienia, realizowane w budynkach użyteczności publicznej. 

Wykonawca musi dołączyć dowody potwierdzające, że każda z tych 

usług została wykonana lub jest wykonywana należycie.

Dowodami, o których mowa powyżej są:

a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 

rzecz którego usługi były lub są wykonywane,

b) jeżeli wykonawca nie jest wstanie uzyskać referencji z powodu 

wystąpienia uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

wtedy przedstawia oświadczenie własne,

c) w przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne 

dokumenty powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące 

przede upływem terminu składania ofert w postępowaniu,

Brak wykazu lub dowodów potwierdzającego należyte wykonanie usługi ocenione 

zostanie jako niespełnienie warunku, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z 

postępowania. Przez budynki użyteczności publicznej należy rozumieć obiekty wg 

definicji zawartej w § 3 ust.6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz.1422).
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- przedstawi wykaz osób min 5 osób skierowanych przez Wykonawcę do 

realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych niezbędnych do wykonania przedmiotowego zamówienia oraz informację 

o podstawie dysponowania tymi osobami. Wykonawca, który nie przedstawi wykazu 

osób zdolnych do wykonania zamówienia zgodnie z opisanym warunkiem zostanie 

wykluczony z postępowania. Wykonawca winien samodzielnie spełnić warunki 

udziału w postępowaniu.

7a. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art.24 ust.5 Pzp.

1) Z  postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę:

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 

przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 

332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. -  Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 

r. poz. 1508 oraz z 2018r. poz.149,398,1544 i 1629) lub którego upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził 

likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. -  

Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 

398,685,1544 i 1629);

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego

uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 

zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

c) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do

reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 

2 -4  z:

- zamawiającym,

- osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
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- członkami komisji przetargowej,

- osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a

-  chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny

sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

d) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w

istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub 

umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co 

doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

e ) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko

prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego 

popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie 

niższą niż 3000 złotych;

f ) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;

g) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu

obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub 

przepisowo zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę 

pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;

h) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiającyjest w stanie wykazać za 

pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

2. Jeżeli zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie ust. 5, 

wskazuje podstawy wykluczenia w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji.

SIWZ Ochrona fizyczna i ochrona mienia budynku Noclegowni
przy ul. Baligrodzkiej 7 w Nysie



3. Wykluczenie wykonawcy następuje:

1) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 13 lit. a -c  i pkt 14, gdy osoba, o której

mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 

13 lit. a-c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku 

potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku 

został określony inny okres wykluczenia;

2) W przypadkach, o których mowa:

a) w ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została

skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. d,

b) 1.1 pkt 15,

c) w ust. 5 pkt 5 -7

-  jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku

potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku 

został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja 

potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;

3) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i 4, jeżeli nie

upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

4) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został

prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania

zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 

lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić 

naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 

zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, 

wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania 

oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych,
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które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom 

skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania 

pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem 

zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o 

udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 

obowiązywania tego zakazu.

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i

szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 

przedstawione na podstawie ust. 8.

6. W  przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem wykonawcy,

zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w 

przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. 

Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51

ust. la , art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. W raz ze złożeniem oświadczenia, 

wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

8. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o

udzielenie zamówienia.

8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków 

udziału jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu.

l.Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów 

oceny ofert, na wezwanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni 

zobowiązany będzie złożyć aktualne na dzień złożenia oświadczeń lub 

dokumentów (na dzień składania ofert) następujących dokumentów:
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1) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Zamawiający żąda złożenia następujących oświadczeń i 

dokumentów:

a) koncesję na ochronę osób i mienia w zakresie i formie zgodnej z

charakterem zamówienia w przedmiotowym postępowaniu,

b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w 

oparciu o art. 24 ust.5 pkt.l ustawy,

c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert, lub innego dokument potwierdzającego, że wykonawca 

zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat 

tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

wykonania decyzji właściwego organu;

d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

e) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i 

opłat lokalnych ( Dz. U. z 2016r. poz. 716)
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f) wykaz usług związanych z ochroną osób i mienia w budynkach 

użyteczności publicznej w zakresie w SIW Z wykonanych w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie, z 

podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i 

podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z 

załączeniem dowodów określających czy usługi te zostały 

prawidłowo wykonane i prawidłowo ukończone, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy związane z 

w/w zamówieniem były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w 

stanie uzyskać tych dokumentów -  inne dokumenty.

g) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 

zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za 

świadczenie usługi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami.

h) oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 25a ust. 1

i) oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej

Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 96 ust. 3ustawy Pzp (informacje z sesji 

otwarcia ofert) przekazuje Zamawiającemu: oświadczenie o 

przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej. W  przypadku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty 

bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu -  wg wzoru 

stanowiącego załącznik do SIW Z.
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Uzupełnianie dokumentów.

1) Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 

25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych 

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub 

budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający 

wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do 

udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że 

mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia 

wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne 

byłoby unieważnienie postępowania.

2) Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo 

złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich 

złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 

złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne 

byłoby unieważnienie postępowania.

3) Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty 

powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, 

usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez 

Zamawiającego, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń 

lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w 

art. 25 ust.l.

4) Zamawiający będzie zobowiązany także do wezwania, w 

wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 

25 ust. 1 ustawy Pzp.

5) W  przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez 

wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych 

organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
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dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji 

dotyczących tego dokumentu.

4. Wymagania dotyczące wykonawców mającymi siedzibę lub miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w 

punkcie 2:

1. W ppkt. 2.d) -  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 

oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

2. W ppkt. 2 a-c -  składa dokument lub dokumenty wystawione w 

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł 

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, 

w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

9. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 

oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.

1. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
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Zgodnie z wyborem Zamawiającego, w niniejszym postępowaniu oświadczenia, 

wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują 

drogą elektroniczną na adres opsnvsa(5)op.pl

W  przypadku przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 

informacji drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Przesłanie dokumentu pocztą 

elektroniczną bez względu na włączenie czy wyłączenie opcji potwierdzenia 

uznane będzie, jako dokonane tj. wysłane i otrzymane w tej samej chwili.

2. Wyjaśnianie treści SI W Z.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany 

udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem 

terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIW Z 

wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, 

którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez 

ujawniania źródła zapytania, oraz zamieszcza na stronie internetowej na której 

udostępniona jest specyfikacja.

10. Zmiany w treści SIW Z.

1) W  uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem 

terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę 

specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazano SIW Z, oraz zamieszcza na stronie 

internetowej na której udostępniona jest specyfikacja.

2) Jeżeli zmiana treści specyfikacji prowadzi do zmiany ogłoszenia o 

zamówieniu Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w 

Biuletynie Zamówień Publicznych

3) Jeżeli w wyniku zmiany treści SIW Z nieprowadzącej do zmiany treści 

ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na 

wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin
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składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano SIW Z 

oraz informację zamieszcza na stronie internetowej na której jest 

udostępniona SIWZ.

Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w postępowaniu

11. Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12. Opis sposobu przygotowywania ofert.

1. Wymagania podstawowe.

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną 

cenę.

2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej 

SIWZ.

3) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIW Z powinny zostać

wypełnione przez Wykonawcę dołączone do oferty bądź też przygotowane 

przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą SIW Z formie.

4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status 

prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do 

reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób 

dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te 

osoby.

6) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio 

wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli 

upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status
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prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego 

przez osoby do tego upoważnione.

7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 ustawy P.z.p.

2. Forma oferty.

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę 

pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy 

złożyć do formatu A4.

2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do 

niniejszej SIW Z i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane 

komputerowo, maszynowo lub ręcznie.

3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie 

wzorów stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji powinny mieć formę 

wydruku komputerowego lub maszynopisu.

4) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 

zdekompletowanie.

5) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub 

zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których 

jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę 

(osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

6) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie 

oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem 

kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących 

załączniki do niniejszej specyfikacji powinny być złożone w formie oryginału. 

Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów 

wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby 

jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) 

podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego 

status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

13. Zawartość oferty.
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1) Kompletna oferta musi zawierać:

a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ,

b) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do 

podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu 

z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej,

c) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania 

ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia 

publicznego,

d) oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 25a ust. 1

e) oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej

f) oświadczenie o niezaleganiu składek w urzędzie skarbowym.

g) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z

doświadczeniem.

2) Nie później niż w terminie składania ofert, w odniesieniu do dokumentów 

zawierających informację stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w 

rozumieniu przepisowo zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca 

może zastrzec, że informację te nie mogą być udostępniane.

Zastrzeżone informacje, powinny stanowić oddzielną część składanej 

oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 

86 ust. 4 ustawy P.z.p.

14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Miejsce oraz termin składania ofert - Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie

ul. KEN 1A Sekretariat (I piętro) - do 

dnia 04.12.2020r. do godziny 10:00.

1) Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem 

kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
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„Oferta przetargowa na Ochronę fizyczną i ochronę mienia budynku Noclegowni 

przy ul. Baligrodzkiej 7 w Nysie

Nie otwierać przed dniem 04.12.2020r. przed godziną 10.15”

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za 

zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed 

wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą kurierską za 

jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

2) Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres 

Wykonawcy.

3) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie 

ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy 

zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

4) Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w

miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio 

opisane koperty(paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć 

dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZM IAN” kopertę (paczkę) 

każdej „ZM IANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana n r ... ”.

5) Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego 

powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela 

Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad 

obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę(paczkę) 

zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem 

"W YCOFANIE".

2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert - Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie ul. 

KEN 1A-

Sekretariat w dniu 04.12.2020r. o 

godzinie 10.15.
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1) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2) W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) 

zawierające oferty, których dotyczy "W YCOFANIE". Takie oferty zostaną 

odesłane Wykonawcom bez otwierania.

3) Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed 

otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po 

stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zmiany zostaną 

dołączone do oferty.

4) W  trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi 

obecnym:

a) stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę;

b) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

c) informacje dotyczące ceny całej oferty, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w formularzach 

ofertowych.

Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania 

przetargowego.

5) Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie 

internetowej informacje dotyczące:

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności zawartych w ofertach.

6) Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci niezwłocznie.

15. Opis sposobu obliczenia ceny:

1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN.
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2. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIW Z oraz obejmować 

wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z 

obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Cena ofertowa 

będzie traktowana jako ostateczna cena umowna i nie będzie podlegała 

żadnym negocjacjom. Cena ofertowa powinna zawierać wszystkie koszty 

niezbędne dla wykonania zamówienia . Wszystkie ceny określone przez 

Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały 

zmianom. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego 

którego dotyczy niniejsza SIW Z dokonywane będą w złotych polskich.

16. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące 

kryteria i ich znaczenie:

Lp. Kryterium Znaczenie

procentowe

Maksymalna ilość

punktów jakie

może otrzymać

oferta za dane

kryterium

1 Cena (C ) 60% 60 punktów

2 Liczba osób

zatrudnionych przy

realizacji zamówienia

na podstawie umowy

o pracę w pełnym

wymiarze czasu pracy

(L)

40% 40 punktów
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2. Kryterium „Cena”

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc 

po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

C  min

Pi (C) =

gdzie:

Ci • 100 pkt.

Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium

"Cena";

Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i

nieodrzuconych ofert;

Ci cena oferty "i";

Max maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta

(C) za kryterium "Cena".

3. Kryterium „Liczba osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na 

podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (L) = waga 40% 

Ocena dokonana zostanie na podstawie ilości zadeklarowanej przez 

Wykonawcę

- Formularz oferty pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w pełnym 

wymiarze czasu pracy (w przeliczeniu na pełny etat).

Zamawiający przyzna Wykonawcy punktację w tym kryterium zgodnie z 

poniższym zapisem:

- 5 zadeklarowane osoby w pełnym wymiarze czasu pracy -  L = 100 pkt.

- 4 zadeklarowane osoby w pełnym wymiarze czasu pracy -  L = 0 pkt.

Jeżeli Wykonawca zadeklaruje mniej niż cztery osoby zatrudnione na umowę o 

pracę zostanie wykluczony z postępowania z uwagi na nie spełnienie 

warunków.

Oferty, w których:

- nie zostanie wypełniony wykaz dot. ilości osób zatrudnionych na umowę o 

pracę Wykonawca otrzyma w tym kryterium 0 pkt,

- Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który spełni
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warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu 

oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem:

Ko = C*0,60 + + L*0,40
gdzie:

- Ko -  łączna ilość punktów dla ocenianej oferty,

- C- liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”,

- L- Liczba osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie 

umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksymalnie

100 pkt. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę, która zdobyła 

największą ilość punktów.

4. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta 

uzyska sumę stanowiącą najwyższą liczbę punktów w ocenie punktowej 

stanowiącą sumę punktów uzyskanych w kryterium cena i doświadczenie.

17. Oferta z rażąco niską ceną.

1) Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się 

rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości 

zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 

wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi 

z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie 

dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:

a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 

wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla 

wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość 

przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę 

albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy
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z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 847 oraz z 2018r.poz.650);

2) Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli 

dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonym dowodami potwierdza, że oferta 

zawiera rażąco niską cenę w w stosunku do przedmiotu zamówienia.

18. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.

1) W  toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest 

prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących 

złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie 

jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

2) Zamawiający poprawia w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji 

rachunkowych dokonanych poprawek,

c) inne omyłki polegająące na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia, niepowodującą zmiany w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona.

19. Wybór oferty i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

1) Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie 

stosował wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ.

2) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie 

uznana za najkorzystniejszą.

3) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający 

zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty o :

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres 

Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a 

także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty 

wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym
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punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 

punktację,

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnbienie 

faktyczne i prawne,

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 

zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

d) terminie, określonym zgodnie z art.94 ust.l lub 2 pzp.po którego upływie 

umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

4) Niewłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zamieszcza 

informację, o których mowa w pkt.6.3)a) na stronie internetowej oraz w 

miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

20. Informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie 

określonym art. 94 Pzp.

2. Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia 

publicznego zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

3. Zgodnie z art. 139 i art. 140 Pzp. umowa w sprawie niniejszego zamówienia:

1) zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności,

2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy 

ustawy nie stanowią inaczej;

3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o 

dostępie do informacji publicznej;

4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie;

5) jest zawarta na okres wskazany w SIW Z;

6) jest nieważna:

a) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 Pzp.,
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b) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte 

w niniejszej SIWZ.

4. Wykonawcy występujący wspólnie, których oferta została uznana za 

najkorzystniejszą, zobowiązani są przed podpisaniem umowy na realizację 

niniejszego zamówienia, do zawarcia umowy konsorcjum i dostarczenia jej 

Zamawiającemu. Umowa konsorcjum winna zawierać:

1) wyszczególnienie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia publicznego,

2) określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem 

tym musi być zrealizowanie zamówienia),

3) określenie czasu obowiązywania umowy konsorcjum (co najmniej okres 

przed podpisaniem umowy + okres realizacji zamówienia),

4) określenie lidera konsorcjum (powinien nim być Pełnomocnik wskazany w 

ofercie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia),

5) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez 

któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia,

6) zapis mówiący, że Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy.

5. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są we wzorze umowy 

stanowiącym załącznik do SIWZ.

21. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści

zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy 

albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z 

nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są we wzorze umowy załączonym 

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

SIWZ Ochrona fizyczna i ochrona mienia budynku Noclegowni
przy ul. Baligrodzkiej 7 w Nysie



Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:

1. Zmiany mogą zostać wprowadzone wyłącznie za zgodą obu stron umowy w 

formie pisemnej.

2. Zamawiający dopuszcza zmiany w przypadku wystąpienia siły wyższej

3. Zamawiający dopuszcza zmiany w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub 

niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć 

w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i 

doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez 

strony, możliwa jest zmiana postanowień umowy

4. Zamawiający dopuszcza zmiany w przypadku wystąpienia zmian powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

umowy, możliwa jest zmiana postanowień umowy. ( W  przypadku zmiany 

stawki podatku VAT).

22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w

toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może 

doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, 

przepisów wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIW Z przysługują środki 

ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rozdział II - Informacje uzupełniające

1. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert 

częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w postępowaniu.

2. Maksymalna liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę 

ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej;

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
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3. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa 

w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający 

przewiduje udzielenie takich zamówień;

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

4. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, 

jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich 

składanie;

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w postępowaniu.

5. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli 

zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną;

Poczta elektroniczna: opsnysa@op.pl

6. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 

między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w  

walutach obcych;

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

7. Aukcja elektroniczną:

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

8. W ysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający 

przewiduje ich zwrot.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Rozdział III - wykaz załączników do siwz.

Nr załącznika Nazwa

1 W zór umowy
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2. Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

3. Formularz oferty Wykonawca składa na dzień otwarcia ofert.

4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej

grupy kapitałowej składa w ciągu trzech dni od daty otwarcia ofert.

5. Oświadczenie art. 25 a ust. 1 Wykonawca składa na dzień otwarcia ofert.

6. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat

lokalnych składa na wezwanie Zamawiającego,

7. W ykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z

doświadczeniem składa na wezwanie Zamawiającego,

8. W ykaz usług -  Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego.

9. Oświadczenie RODO składa Wykonawca na wezwanie Zamawiającego,

10. Oświadczenie Wykonawcy,że dysponuje grupą interwencyjną składa na

wezwanie Zamawiającego,
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Załącznik nr 1 do SIW Z

Umowa............ 12021/..............

zawarta w dniu...............................2020r. w Nysie pomiędzy:

Gminą Nysa, ul. Kolejowa 15,48-300 Nysa, NIP: 7532414579, odbiorca: Ośrodek 

Pomocy Społecznej

w Nysie ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A, 48-303 Nysa reprezentowanym przez 

Dyrektora Panią Kamilę Ferdyn zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,

a

1.

2 .

reprezentowanym/mi przez

:..............................................................................................................zwanym w dalszej

części umowy Wykonawcą, uprawnionym do wykonywania prac objętych niniejszą 

umową na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w dniu

............................... 2020r. oferty złożonej przez Wykonawcę w dniu

............................... 2020r.

o następującej treści:

§1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy określony 

w § 2.

§ 2

1. Przedmiotem umowy jest ochrona fizyczna i ochrona mienia budynku Noclegowni 

przy ul. Baligrodzkiej 7 w Nysie zwanej dalej obiektem od poniedziałku do niedzieli ( 

7 dni wtygodniu) w godzinach:
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1) od 1 stycznia do 30 kwietnia 2021r. (4 miesiące),i od 1 października do 31 

grudnia 2021r. (3  miesiące) - ochrona całodobowa.

2) od 1 maja do 30 września 2021r. (5 miesięcy) dyżur od godziny 20.00 do godziny 

8.00 z zastrzeżeniem, że obiekt ma być opuszczony przez wszystkich bezdomnych 

przed zakończeniem dyżuru.

2. W czasie dyżuru na obiekcie będzie znajdował się jeden ochroniarz z możliwością 

wsparcia grupy interwencyjnej.

3. W ramach przedmiotu umowy określonego w ust. 1 Wykonawca przyjmuje na siebie 

obowiązki w zakresie:

1) prowadzenie dokumentacji zmiany,

2) reagowanie na sygnały bezdomnych o zagrożeniu,

3) prowadzenie niezbędnych działań zapobiegających przestępstwom i 

wykroczeniom przeciwko mieniu oraz powstaniu szkody w tym mieniu, pożaru, 

zalania,

4) nie dopuszczanie do wstępu osób nieupoważnionych na teren obiektu,

5) monitorowanie/obserwacja,

6) prowadzenie, według zasad ustalonych z Zamawiającym, ewidencji osób 

upoważnionych do pozostawania w obiektu,

7) podejmowanie ograniczonej interwencji w przypadku wystąpienia zakłócenia 

porządku przez cały dyżur w obiekcie, w tym czasie należy dokonać sprawdzenia 

stanu zabezpieczenia (zamknięcia, oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, 

instalacji sanitarnych, CO, ppoż. i innych urządzeń znajdujących się w obiekcie 

chronionym),

8) niezwłoczne powiadomienie upoważnionych pracowników Zamawiającego o 

każdym stwierdzonym przypadku niewłaściwego zabezpieczenia obiektu lub 

uszkodzeniach instalacji i urządzeń w obiekcie

9) dokonywanie obchodów obiektu w czasie dyżuru z wpisami do książki dyżurów 

oraz zapewnienie porządku publicznego na terenie obiektu,

10) podejmowanie wszelkich działań przewidzianych i dopuszczalnych prawem w 

przypadku stwierdzenia próby włamania lub ataku na chronione mienie lub osoby; 

dokonywanie obchodów obiektu w czasie dyżuru z wpisami do książki dyżurów oraz 

zapewnienie porządku publicznego na terenie obiektu,

11) podejmowanie wszelkich działań przewidzianych i dopuszczalnych prawem w
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przypadku stwierdzenia próby włamania lub ataku na chronione mienie lub osoby;

§3

Wykonawca przy wykonywaniu przedmiotu umowy określonego w § 2 ma w 

szczególności obowiązek do:

1) przestrzegania przepisów prawa (zwłaszcza przepisów BHP i ppoż.) przy 

wykonywaniu przedmiotu zamówienia,

2) zapewnienia swoim pracownikom ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,

3) zapewnienia pracownikom wykonującym zadania ochronne na obiekcie jednolity 

ubiór oraz identyfikatory osobiste i wyposażenie niezbędne do prawidłowego 

wykonania przydzielonych im zadań, sprzęt specjalistyczny, środki łączności, 

zapewnienie pracownikom wykonującym zadania ochronne przeszkolenie z pierwszej 

pomocy,

4) dbania o wygląd zewnętrzny i właściwe reprezentowanie Zamawiającego przez 

pracowników wykonujących zadania ochronne,

5) nie ujawniania informacji związanych z ochroną obiektu osobom postronnym,

6) kierowania się zasadami etyki zawodowej,

7) zgłaszania się pracowników ochrony na obiekt na 10 minut przed rozpoczęciem 

dyżuru,

8) przestrzegania postanowień przepisów prawnych związanych z obowiązkiem 

zachowania tajemnicy służbowej i respektowania przepisów wynikających z ustawy z 

dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia oraz aktów wykonawczych 

wykonywanych na podstawie tej umowy,

9) w razie zagrożenia bezzwłoczne wezwanie grupy interwencyjnej za pomocą urządzeń 

łączności telefonu lub krótkofalówki w który powinien być zaopatrzony pracownik 

ochrony

10) natychmiastowe wysłanie do obiektu grupy interwencyjnej, nie później niż wciągu 5 

minut od momentu wysłania sygnału przez urządzenie,

11) przerwanie przestępczej działalności, podjęcie czynności w rejonie obiektu w celu 

ujęcia sprawców oraz zabezpieczenie obiektu do czasu przybycia przedstawiciela 

Zamawiającego lub Policji.
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12) prowadzenie rejestru sygnałów odebranych ze zgłoszenia i przechowywanie przez 

1 rok oraz udostępnianie wyciągów z ww. rejestru na pisemne żądanie Zamawiającego,

13) Wykonawca zobowiąże się do podjęcia interwencji (przybycia na miejsce) w 

godzinach w czasie trwania umowy 10 min. od zgłoszenia.

14) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z niewykonania, 

nienależytego wykonania lub wykonania z nienależytą starannością przedmiotu umowy 

na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

§4

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo oceny prawidłowości wykonania umowy.

2) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

50% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1, w przypadku odstąpienia od 

umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca,

2) 10% miesięcznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1, w przypadku nie 

wykonania

obowiązków wynikających z niniejszej umowy określonych w § 2 ust. 3 oraz § 3.

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych, bez odrębnych wezwań i 

powiadamiania, z przysługującego mu wynagrodzenia.

3. Wykonawca zobowiązany jest do uiszczenia kar umownych w terminie 3 dni od 

otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego, przy czym za dochowanie formy 

pisemnej strony uważają także przesłanie wezwania faxem na nr (...) lub na adres email: 

(...).
4Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

5.Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy w 

przypadku gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bądź nie kontynuuje jej, 

pomimo jednokrotnego pisemnego wezwania, dłużej niż 3 dni od otrzymania wezwania,

2) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy nieprawidłowo i mimo wezwania przez 

Zamawiającego do usunięcia naruszeń, nie zmienia sposobu wykonania.

3) Za każdy przypadek niezłożenia ( na żądanie Zamawiającego) oświadczenia 

o zatrudnianiu na umowę o pracę pracowników w ilości określonej w ofercie
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Wykonawcy, w wysokości 15% miesięcznego wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 6 ust.l.

4) Za każdy przypadek zatrudniania pracowników przy realizacji zamówienia na umowę 

o pracę w liczbie mniejszej od zdeklarowanej ilości w ofercie Wykonawcy,

w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.l , za każdy jeden 

rozpoczęty brakujący etat ( rozumiany jako zatrudnienie pracownika w pełnym 

wymiarze czasu pracy w określonym w przepisach prawa pracy).

5) Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku 

niewykonania przez Wykonawcę któregokolwiek z zadań z zakresu w § 2 ust. 3.

6) Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron.

§5

1. Pracownicy ochrony podlegają bezpośrednio Wykonawcy.

2. Zamawiający lub upoważniony przez niego przedstawiciel może wydać pracownikom 

ochrony specjalne dyspozycje z pominięciem Wykonawcy i jest zobowiązany 

odnotować dyspozycje w książce dyżurów.

3. Dyspozycje te będą wykonywane tylko w przypadku gdy mieszczą się w przedmiocie 

umowy i nie kolidują z przepisami prawa.

§6
l.Strony ustalają wynagrodzenie za wykonaną usługę w kwocie netto w wysokości (...)zł 

(słownie:) powiększone o należny podatek VA T w kwocie (...) zł (słownie:), co daje 

wynagrodzenie brutto w wysokości (...)zł (słownie:).

Cena kompleksowego miesięcznego wykonywania przedmiotu zamówienia w

miesiącach od stycznia 2021r. do 30 kwietnia 2021r. (4 miesiące), od 1 października

2021r. do 31 grudnia 2021r. (3 miesiące) - ochrona całodobowa:

styczeń miesięczna cena brutto

luty miesięczna cena brutto

marzec miesięczna cena brutto

kwiecień miesięczna cena brutto

październik miesięczna cena brutto

listopad miesięczna cena brutto

grudzień miesięczna cena brutto
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Cena kompleksowego miesięcznego wykonywania przedmiotu zamówienia w 

miesiącach od 1 maja 2021r.- 30 września 2021r. (5 miesięcy) - ochrona od godziny 

20. 00- 8.00
maj miesięczna cena brutto 

czerwiec miesięczna cena brutto 

lipiec miesięczna cena brutto 

sierpień miesięczna cena brutto 

wrzesień miesięczna cena brutto

2. Cena usługi podana w ofercie Wykonawcy nie podlega waloryzacji w okresie 

realizacji niniejszej umowy.

3. Wynagrodzenie brutto może ulec zmianie wyłącznie w razie zmiany stawki podatku 

VAT.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości godzin ochrony

w obiekcie Noclegowni przy ul. Baligrodzkiej 7 w Nysie ,a Wykonawca nie będzie 

z tego tytułu rościł sobie konsekwencji finansowych od Zamawiającego.

5. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy w ciągu do 14 dni od daty 

otrzymania faktury wystawionej po zakończeniu miesiąca, którego płatność dotyczy na 

podstawie zestawienia miesięcznego stanowiącego załącznik do umowy.

6. W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty Wykonawca naliczy odsetki

w wysokości przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach za każdy dzień 

zwłoki.

7. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane 

z wykonaniem przedmiotu umowy.

8. Zmiana stawki N/AT nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

9. Za datę zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego.

10. Faktura N/AT wystawiona bezpodstawnie zostanie zwrócona Wykonawcy.

11. Wykonawca oświadcza, że wskazane konto bankowe służy do rozliczeń związanych 

z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie jest rachunkiem oszczędnościowo- 

rozliczeniowym.
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§7

Umowa zostaje zawarta na okres od 01.01.2021r. - 31.12.2021r.

§8

Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności.

§9

Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających na tle tej umowy jest Sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego.

§10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

Wykonawcy i Zamawiającego.

Zamawiający: Wykonawca:

SIWZ Ochrona fizyczna i ochrona mienia budynku Noclegowni
przy ul. Baligrodzkiej 7 w Nysie



Załącznik Nr 2

UMOWA POW IERZENIA PRZETW ARZANIA D AN YCH O SO BO W YCH

zwana dalej „Umową”,

zawarta w dniu pomiędzy:

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nysie z siedzibą w Nysie 48-303 przy ulicy Komisji 

Edukacji Narodowej 1A, zwany

w dalszej części umowy „ Administratorem danych ” reprezentowanym p rzez: Dyrektora 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie -  Kamilę Ferdyn

oraz

--------------------------------------------------------------— (zwanym dalej „ Podmiotem

przetwarzającym, reprezentowanym przez:---------------------------------------

zwanymi łącznie „ Stronam i"

Mając na uwadze, iż Strony łączy Umowa z dnia --------------  r. przedmiotem, której jest

ustalenie zasad współpracy zwana dalej „Umową główną ”, w trakcie wykonywania, której 

przetwarzane są dane osobowe, Strony zgodnie postanowiły, co następuje:

§1

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art.28 ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r. ( zwanego w dalszej części „ 

Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w 

niniejszej umowie.
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2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe 

zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi 

Rozporządzenia.

§2

Zakres i cel przetwarzania danych

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane osób 

kierowanych przez Administratora danych.

2. Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot 

przetwarzający wyłącznie w celu realizacji Umowy głównej w szczególności.:

1) imię i nazwisko,

2) adres zamieszkania,

3)

4)

3. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w formie papierowej oraz przy 

wykorzystaniu systemów informatycznych.

§3

Obowiązki podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych 

osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych 

i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku 

związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa 

wart.32 Rozporządzenia.

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu 

powierzonych danych osobowych.
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3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych 

osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji 

niniejszej umowy.

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, 

przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych 

w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie 

przetwarzającym jak i po jego ustaniu.

5. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem 

usuwa wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii 

lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. Jest 

zobowiązany do złożenia oświadczenia o usunięciu powierzonych mu danych.

6. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi danych w 

niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której 

dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.

7. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez 

zbędnej zwłoki zgłasza je Administratorowi danych w ciągu 24h.

§4

Prawo kontroli

1. Administrator danych zgodnie z art.28 ust.3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy 

środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu 

powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.

2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu 

przetwarzającego i z minimum 7 dniowym jego uprzedzeniem.

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas 

kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni.

4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi danych wszelkie informacje 

niezbędne do wykazania spełnia obowiązków określonych w art.28 Rozporządzenia.
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§5

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do 

dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu 

uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.

2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne 

polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot 

przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot 

przetwarzający. W  takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot 

przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to 

nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

3. Podwykonawca, o którym mowa w ust.l umowy winien spełniać te same gwarancje i 

obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej umowie.

4. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora danych za 

nie wywiązywanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.

§6

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych

osobowych niezgodnie

z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych 

osobowych osobom nieupoważnionym.

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania 

Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu w szczególności administracyjnym lub 

sądowym, dotyczącym przetwarzaniem przez Podmiot przetwarzający danych osobowych 

określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym 

przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich 

planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących 

przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności
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prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez organ nadzorczy. Niniejszy ustęp 

dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.

§7

Czas obowiązywania umowy

Umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy głównej. W  celu uniknięcia 

wątpliwości, rozwiązanie Umowy głównej skutkuje rozwiązaniem niniejszej Umowy.

§8

Rozwiązanie umowy

1. Administrator danych jest upoważniony do rozwiązania niniejszej umowy z miesięcznym 

okresem wypowiedzenia bez podania przyczyn, ze skutkiem na koniec miesiąca 

kalendarzowego następującego po miesiącu w którym oświadczenie to zostało złożone.

2. Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy 

Podmiot przetwarzający:

1) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie 

ich w wyznaczonym terminie.

2) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową lub niezgodny z 

Rozporządzeniem.

3) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody 

Administratora danych.

§9

Zasady zachowania poufności

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 

danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora 

danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, 

zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej!,, dane poufne”).
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2. Podmiot przetwarzający oświadcza, ze w związku ze zobowiązaniem do zachowania w 

tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez 

pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie umowy, chyba że 

konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa 

lub umowy.

§10

Postanowienia końcowe

1. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowania będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

Rozporządzenia.

3. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd 

właściwy dla Administratora danych.

( data i podpis Administratora danych ) (data i podpis Podmiotu przetwarzającego)
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Załącznik Nr 3 do SIWZ - Formularz oferty

telefon ..........................faks

Nazwa i adres wykonawcy E-mail.......................................................

telefon ..........................faks

E-mail.......................................................

Nazwa i adres wykonawcy

Pełnomocnik

(dotyczy wykonawców wspólnie

ubiegających się o zamówienia)

O F E R T A

Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Nysie

ul. KEN 1A, 48-303 Nysa

W  odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego, oferujemy 

wykonanie zamówienia, przedmiotem którego jest
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Ochrona fizyczna i ochrona mienia budynku Noclegowni 

przy ul. Baligrodzkiej 7 w Nysie

Za realizację przedmiotu zamówienia oferujemy:

Ogółem wartość zamówienia brutto:............................................................................... zł

(słownie:........................................................................................................................ ) w tym:

1) Cena kompleksowego miesięcznego wykonywania przedmiotu zamówienia (w 

tym ochrona fizyczna i ochrona mienia budynku Noclegowni przy ul. Baligrodzkiej 

7 w Nysie) w miesiącach od stycznia 2021r. do 30 kwietnia 2021r. (4 miesiące), od 

1 października 2021r. do 31 grudnia 2021r. (3 miesiące) - ochrona całodobowa

styczeń miesięczna cena brutto........................

luty miesięczna cena brutto.............................

marzec miesięczna cena brutto...........................

kwiecień miesięczna cena brutto..........................

październik miesięczna cena brutto..................

listopad miesięczna cena brutto............................

grudzień miesięczna cena brutto....................................

Cena kompleksowego miesięcznego wykonywania przedmiotu zamówienia (w tym 

ochrona fizyczna

i ochrona mienia budynku Noclegowni przy ul. Baligrodzkiej 7 w Nysie) w miesiącach od 

1 maja 2021r.- 30 września 2021r. (5 miesięcy) - ochrona od godziny 20.00-8.00

maj miesięczna cena brutto..................................................

czerwiec miesięczna cena brutto........................................

lipiec miesięczna cena brutto...............................................

sierpień miesięczna cena brutto.........................................

wrzesień miesięczna cena brutto............................................
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Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszystkie koszty jakie ponosi Zamawiający w 

przypadku wyboru niniejszej oferty, cena ta nie ulegnie zmianie w trakcie umowy.

Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie określonym w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami wzoru umowy, załączonym do 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, akceptujemy bez zastrzeżeń przedmiotowe 

postanowienia, w tym warunki płatności i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej 

oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszym wzorem i naszą ofertą.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SI WZ. 

Oświadczamy, że przyjmujemy warunki realizacji zamówienia określone w SIW Z i w 

wyjaśnieniach do SIW Z.

Oświadczam, że przy realizacji w/w zamówienia zatrudniam.....................osoby na umowę o

pracę.

Oferta została złożona n a ..............stronach parafowanych i kolejno ponumerowanych od nr

............. do

nr...............

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1 ) ..................................................................

2) ..................................................................

3)  

(miejscowość i data)

Podpis Wykonawcy

Strona 48
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(podpis wykonawcy lub podpis osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowan wykonawcy 

lub wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)
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Załącznik Nr 4 do SIWZ -  oświadczenie o przynależności

Nazwa i adres Wykonawcy

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 

realizację zadania pod nazwą ” Ochrona fizyczna i ochrona mienia budynku Noclegowni

przy ul. Baligrodzkiej 7 w Nysie

oświadczam, że na dzień składania ofert jako wykonawca:

0 nie należę* do grupy kapitałowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018r. poz. 798,650,1637 i 1669)

0 należę* do grupy kapitałowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018r. poz. 798,650,1637 i 1669), w 

której skład wchodzą następujące podmioty:

1).............................................................................................................................

2) .....................................................................................................................................

( lub lista w załączeniu)

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z 

oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
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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 i data)

podpis osoby/ osób / uprawnionej /nych / do 

reprezentowania Wykonawcy

Uwaga

Oświadczenie wykonawca składa w terminie określonym w punkcie 6.3 SI W Z

*niepotrzebne skreślić **zgodnie z art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018r. poz.798,650,1637 i 1669)przez grupę kapitałową 

rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni 

przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

Zamawiający:

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

(pełna nazwa/firma, adres, w 

zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG)
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reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, 

stanowisko/podstawa do 

reprezentacji)
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Załącznik nr 5

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

D O TYCZĄ CE PRZESŁANEK W YKLU CZEN IA  Z  POSTĘPOW ANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

pn. Ochrona fizyczna i ochrona mienia budynku Noclegowni 

przy ul. Baligrodzkiej 7 w Nysie

(nazwa postępowania), prowadzonego przez ..............................  (oznaczenie zamawiającego),

oświadczam, co następuje:

O ŚW IA DCZEN IA D O TYCZĄ CE W YKO N AW CY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie

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

2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z 

postępowania na podstawie ww. przepisu]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie

art. 24 ust. 5 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 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie 

oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp
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podjąłem następujące środki naprawcze:

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

(podpis)

O ŚW IADCZEN IE D O TYCZĄ CE PODMIOTU, NA KTÓ REGO  ZA SO BY PO W O ŁU JE SIĘ 

W YKO NAW CA:

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.

(podpis)

(UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 

25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

O ŚW IA DCZEN IE D O TYCZĄ CE PO D W YKO N A W CY NIEBĘDĄCEGO PODM IOTEM , NA 

KTÓREGO ZA SO B Y POW OŁUJE SIĘ W YKO NAW CA:

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.
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(miejscowość), dnia r.

(podpis)

O ŚW IADCZEN IE D O TYCZĄ CE PO DAN YCH INFORM ACJI:

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

(pieczęć firmy, nazwa)

O ŚW IADCZEN IE O NIEZALEGANIU Z  OPŁATAM I

dot. Ochrona fizyczna i ochrona mienia budynku Noclegowni 

przy ul. Baligrodzkiej 7 w Nysie

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 Ustawy z dnia 

6 czerw cal997 r. Kodeks Karny oświadczam, że nie zalegam z opłacaniem podatków 

i opłat lokalnych ( Dz. U. 2016 poz. 716).

Podpis Wykonawcy
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Załącznik nr 7

(nazwa Wykonawcy)

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z 

doświadczeniem, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia.

Lp. Funkcja Doświadczenie i

uprawnienia

Podstawa

dysponowania

osobami

(miejscowość, data) Podpis Wykonawcy
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Załącznik nr 8

W YKA Z USŁUG

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

Ochrona fizyczna i ochrona mienia budynku Noclegowni 

przy ul. Baligrodzkiej 7 w Nysie

w imieniu Wykonawcy:

( wpisać nazwę/firmę Wykonawcy)

Przedkładam/my wykaz usług wykonanych wciągu ostatnich 3 lat ( licząc wstecz od daty 

otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu), a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy, to w tym okresie, odpowiadając swoim rodzajem i wartością usług stanowiącym 

przedmiot zamówienia, z podaniem danych, o których mowa w tabelce:

Rodzaj

Usług/zakres

Całkowita wartość

usług brutto w zł.

Czas realizacji usług

rozpoczęcie-

zakończenie

zadania oraz

miejsce
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(miejscowość, data) (podpis wykonawcy)
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(nazwa wykonawcy) Załącznik nr 9

Oświadczenie wymaaane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 ROPO

Ochrona fizyczna i ochrona mienia budynku Noclegowni 

przy ul. Baligrodzkiej 7 w Nysie

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

R 0 D 0 1} wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.*

(podpis wykonawcy)

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

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

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

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio 

jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, 

stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa 

(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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Załącznik nr 10

O Ś W I A D C Z E N I E

Ochrona fizyczna i ochrona mienia budynku Noclegowni 

przy ul. Baligrodzkiej 7 w Nysie

Oświadcza, że na czas trwania umowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie przy realizacji usługi 

pn.

„Ochrona fizyczna i ochrona mienia budynku Noclegowni przy ul. Baligrodzkiej 7 

w Nysie”

w okresie od 01 stycznia 2021r. do 31.12.2021r. będę(dziemy) dysponowali grupą 

interwencyjną.

(miejscowość, data) (podpis Wykonawcy)
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